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SUNUŞ

Her yıl bitiminde, medyamızın içinde bulunduğu tabloyu, elinizdeki bu rapor 
kitapla tarihe not düşebilmek amacıyla, yayınlamayı borç biliyoruz. Çalışmalarımızı 
ve raporlarımızı şeffaflık ilkesi gereği bu kitapla kamuoyuna, kütüphanelere, iletişim 
fakültelerine, ilgili kişi, kurumlara, üyelerimize ulaştırmanın gayretindeyiz.

2019 yılının bitiminde, yaşananların fotoğrafını çekip, alt alta sıraladığımızda, 
önümüze yine iç açıcı tablo çıkamadı.

Basın özgürlüğünde, her geçen yıl daha da geriye düşüldüğünü; bize rakamlar, 
olaylar, fotoğraflar açıkça ortaya koymakta.

Son 10 yılı kayıp olarak yaşadığımız, kesin.
Yeni girdiğimiz 10 yılın bu ilk basamağında, 2019’dan daha iyi bir yıl yaşamayı 

istiyoruz, diliyoruz.

Son 10 yıl:
Özgürlük alanımızın giderek daralmasını; tutuklamalarla, gözaltına alınmalar-

la, gazete ve televizyonların kapatılması ya da kapanmaya zorlanmasıyla, sansür ve 
oto sansürü her an yaşamımızda hissettik.

Baskıcı uygulamaların nefesini her an solurken, basın özgürlüğünden söz ede-
bilmenin olanaksızlığını 2019 yılında da yaşadık. Sadece gazeteciler değil, halk da 
bu durumu habere, gerçeğe ulaşamadığında bizimle ortak yaşadı.

Artık tek sesli medyanın halkın haber alma hakkını boğduğunu biliyoruz.
Gazeteciliğin kodlarıyla oynanmasını kabul edemeyiz.
Eleştirel gazetecilik yapılamayınca, halk adına sorulması gereken sorular, kor-

kusuzca sorulamayınca, özgür medyadan söz edilemez.
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 EMSAL KARAR

33 yıldır ifade ve basın özgürlüğünün yılmaz savunucusu olan BASIN KONSE-
Yİ, 2019 yılında önemli bir gelişmenin, emsal olabilecek çok önemli bir kararın alın-
masında rol oynadı.

Bu kararı yeniden hatırlatmak isteriz: 
2014 yılında MİT TIR’ları haberine getirilen yayın yasağının kaldırılmasına 

ilişkin başvurumuz, Anayasa Mahkemesi’nce ancak bu yıl sonuçlandırıldı ve ya-
yın yasağı kaldırıldı. Adalet ancak bu yolla, 5 yıl gecikmeyle de olsa tecelli etti. 

Ve bu emsal karar Basın Konseyi’nin çabalarıyla da basın tarihimize geçmiş 
oldu.

SON 7 YILDA 747 DOSYA KARARA BAĞLANDI

 ▷ Basın Konseyi Yüksek Kurulu, bir kuyumcu titizliği içinde, başvurulan 
onlarca etik ihlaliyle ilgili şikayet dosyasını karara bağladı. 

 ▷ Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri de yakından takip ederek, anın-
da tepkisini yayınlamaktan kaçınmadı.

 ▷ Tüm bu çalışmaların yanı sıra, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluş-
larla da yakın iş birliği içinde, toplantılara katıldık.

2019 da Belgrad’da Balkan Ülkeleri Medya Özdenetim Toplantısı; Üsküp’te Bal-
kan Ülkeleri Basın Konseyleri Bölgesel Toplantısı; Bakü’de Dünya Basın Konseyle-
ri Birliği Toplantısı ve Tiflis’te yapılan Avrupa Bağımsız Basın Konseyleri toplantısı 
katıldığımız uluslararası toplantılar oldu.

 ▷ Ayrıca UNESCO ve AB nezdindeki yurt içi toplantılara katıldık.
 ▷ Bildiğiniz gibi Basın Konseyi Türk medyasını uluslararası alanda tem-

sil eden başlıca kuruluştur. Dünya Basın Konseyleri Birliği’yle (WAPC), Avrupa 
Bağımsız Basın Konseyleri Birliği’nin (AIPCE) üyesidir. Aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler Sivil Toplum Kuruluşu statüsündedir. Bu konumumuz sayesinde, ulusla-
rarası alanda ses getiren faaliyetleri de başarıyla gerçekleştiriyoruz.

 ▷ “Medyada öz denetimin önemi- dijital çağda özdenetim’’ başlıklı konfe-
ransımızı UNESCO ile işbirliği içinde düzenledik. Konferansı, çok sayıda gazeteci, 
akademisyen, hukukçu ve siyasetçi ilgiyle izledi.
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TÜRK MEDYASI ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇİYOR

Tüm bu çabalar sürerken, özgürlüklerimiz için harcadığımız çaba, yıllardır 
sürdürülmekte. 2019 yılı, 2018’ den daha karanlık ayları, günleri bize getirdi.

Ateş çemberinden geçerken, yine gazetecilik ‘terör’ faaliyeti sayıldı. Soruş-
turmalar açıldı. Gazeteciler tutuklandı. Dünya’da en fazla gazeteci tutuklayan 
ülke konumundan uzaklaşamadık.  Yine gazeteciler, adliye koridorlarında sıkı-
şıp kaldılar. Eleştirel gazetecilik yapan meslektaşlarımız yine dayak yedi, saldı-
rıya uğradı. Saldıranlar ise, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam 
ettiler.

Basın İlan Kurumu ve RTÜK yine iktidarın egemenliğinde çalışmalarını sürdür-
dü, keyfi uygulamalarının örneklerini sergilemekten çekinmedi. Eşitlik ve şeffaflık 
ilkesi çiğnenmeye devam ettirildi. Yılların Sarı Basın Kartı, turkuaz renge dönüştü-
rüldü. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki İletişim Başkanlığı’nca dağıtılmaya başlan-
dı. Yılların gazetecilerine basın kartları verilmedi.

Tüm bu olumsuzluklara karşın, mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.
Bu iç karartan tablodan mutlaka çıkacağımız ümidimizi yitirmeden, basın öz-

gürlüğüne ve etik değerlere sahip çıkmayı görev biliyoruz.
Yeni 10 yılın hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla.

Pınar TÜRENÇ
Basın Konseyi Başkanı

2019 ARALIK 
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BİR YIL IN
ANATOMİSİ

2019
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OCAK

1 OCAK

 » Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) bü-
yük çoğunluğu Afganistan, Suriye ve Yemen gibi savaş ve radikalizmin olduğu 
ülkelerde olmak üzere 2018 yılında dünya genelinde 94 gazeteci ve medya mensu-
bunun öldürüldüğünü açıkladı. Amerikan merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi 
de dünya genelinde 251 gazetecinin cezaevinde olduğunu duyurdu.

2 OCAK

 » İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 42 bin 406 sosyal medya hesabıyla ilgili ince-
leme yapıldığını açıkladı. Bu inceleme sonucunda 18 bin 376 kişi hakkında sosyal 
medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle yasal işlem yapıldı.

 » Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’un bir yıl içinde 5 bin 
611 kez açıklamalarında yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğini yazdı. Buna göre ABD 
Başkanı’nın günde ortalama 15 kez yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğini kaydeden ga-
zete, Trump’un, 22 Ekim günü gittiği Teksas’ta 83 kez ’gerçekleri çarpıtarak’ rekor 
kırdığına dikkat çekti.

3 OCAK

 » Evrensel gazetesi köşe yazarı Özcan Yaman’ın 4 Nisan 2014 tarihinde ‘Fo-
toğrafçı ve foto muhabiri arasındaki fark’ başlıklı yazısında kendisine hakaret 
edildiği iddiasıyla Bilal Erdoğan, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 50 
bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme yazının eleştiri sınırları içinde kaldığı 
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gerekçesiyle davayı reddetti. Erdoğan’ın avukatı kararı temyiz etti ve Yargıtay da 
yazının hakaret içermediği haber ve eleştiri sınırları içinde olduğu gerekçesiyle 
yerel mahkemenin verdiği kararı ‘usul ve yasaya uygun’ bularak oy çokluğu ile 
onadı.

 » Diyarbakır’daki Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, 2018 yılında 141 gazetecinin 
gözaltına alındığını, 64 gazetecinin tutuklandığını ve 71 gazeteci hakkında dava 
açıldığını açıkladı. Yargılaması yapılan 521 davada 121 gazeteciye para ya da hapis 
cezası verildiği belirtilen açıklamada, 4 basın yayın kuruluşunun kapatıldığı, 1 ga-
zete ve 1 matbaaya da kayyım atandığı belirtildi.

4 OCAK

 » Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri İdris Yılmaz, tutuklu yargılandığı 
Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptı-
rıldı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ Cezaevi’nden SEGBİS yöntemiyle 
katılan ve suçlamayı reddeden Yılmaz’ı mahkeme ‘örgüt üyeliği’ suçundan mah-
kum etti.

 » Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olarak 1993 yılında yayın hayatına baş-
layan ve yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayıran Flash 
TV’nin, Türksat’a ödemeyi yapmadığı için yayını kesildi. Ödemenin yapılmasını 
ardından kanal izleyiciyle yeniden kavuştu.

5 OCAK

 » CHP’nin tutuklu Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davada, 18 bin lira tazminat ödemeye 
mahkum edildi. Yerel mahkemenin Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazmi-
nata mahkum ettiği Eren Erdem’in itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahke-
mesi 4. Hukuk Dairesi, kararı onadı. Eren Erdem, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe 
girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla açılan davada halen 
tutuklu yargılanıyor.

 » Sözcü gazetesi çatısı altında 9 Haziran 2012 tarihinde yayın hayatına 
başlayan Açık Mert Korkusuz (AMK Spor) gazetesi dün son kez yayımlandı. 
Gazetenin Twitter hesabından bugün “Sanmasınlar yıkıldı. Sanmasınlar diz 
çöktük. Bir başka bahar için. Sadece yaprak döktük Artık sadece buradayız, 
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korkmadan yılmadan. Anlayana AMK” ifadeleriyle gazetenin Twitter’den ya-
yınını sürdüreceği belirtildi.

7 OCAK

 » Kapatılan Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı sırada 17-
25 Aralık sürecine ilişkin ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 
Eren Erdem, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada adli kontrol 
koşuluyla tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine Eren Erdem henüz cezaevin-
den çıkmadan jet hızıyla yeniden yakalama kararı verildi.

 » Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sözcü gazetesi yöneticilerinin, çalışanları 
sendikadan istifa etmeye zorladığını ileri sürdü. Sendikanın yaptığı açıklamada, 
‘‘Sözcü gazetesi yöneticileri çalışanların sendikalı olma hakkını gasp ediyor Söz-
cü’yöneticileri gazetecileri tek tek çağırarak Sendikadan istifa etmeyenleri işten 
akmakla tehdit ediyor” denildi.

8 OCAK

 » Halk TV’deki ‘Halk Arenası’ programdaki sözleri nedeniyle sanatçılar 
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında açılan soruşturma yeni bir gelişme 
yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ’cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkın 
bir kesimini aşağılama’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamasıyla denetimli serbest-
lik kararı verdiği Metin Akpınar’ı, bu kez ‘halkı hükümete karşı silahlı isyana 
teşvik’ suçundan dosyayı ayırarak soruşturma açılması için İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na gönderdi. Böylece Akpınar hakkında, ikinci soruşturma 
açılacak.

 » KHK ile kapatılan Kürtçe gazete Azadiya Welat’ın imtiyaz sahibi Ramazan 
Ölçen hakkında ‘yasal görünüm altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusun-
da hareket etmek’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası iste-
miyle dava açıldı. Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
duruşması önümüzdeki günlerde başlayacak. Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan 
heyetin Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktör-
lerin ve sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’nin verilerini açık-
ladığı gerekçesiyle akademisyen Bülent Şık hakkında dava açıldı. Hakkında 5 
yıldan 12 yıla kadar hapis istenen Bülent Şık, halk sağlığını yakından ilgilendiren 
verileri bir gazetede dizi  yazıyla kamuoyuna duyurmuştu.
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9 OCAK

 » Gazeteci Pelin Ünker, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ‘Paradise Pa-
pers’ haberi nedeniyle TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıy-
la yargılandığı davada kamu görevlisine hakaret suçundan 8 bin 660 lira para 
cezasına, ‘iftira’ suçundan da 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. 
Binalı Yıldırım ve oğullarının şikayeti üzerine İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davada mahkeme heyeti sanığın yeniden suç işlemeyeceğine 
olumlu kanaat olmadığı gerekçesiyle verilen cezanın ertelenmesine ve hükmün 
açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

 » Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, haber peşinde koyarken polis 
tarafından dövülerek öldürülüşünün 23’üncü yıldönümünde İstanbul Esenler’de 
bulunan Kemer Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Göktepe Ailesi meslektaş-
ları bazı siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu törende yapılan konuşmalarda, 
gazetecilerin yine saldırıya uğradığı, ifade ve basın özgürlüğünde daha geriye gi-
dildiği vurgulandı.

10 OCAK

 » Basın çalışanlarına yaşamsal haklar getiren 212 Sayılı Yasa’nın kabul edi-
lişinin 58’inci yıldönümü nedeniyle Basın Konseyi başta olmak üzere meslek 
örgütleri açıklamalar yaptı. Bir zamanlar 10 Ocak gününün Çalışan Gazeteci-
ler Günü olarak kutlandığı vurgulanan açıklamalarda, bugün ise gazeteleri ve 
televizyonları kapanan ya da atılan binlerce gazetecinin işsiz olduğu; soruştur-
malar, davalar ve ağır mahkumiyet kararları ile ifade ve basın özgürlüğünün 
kuşatıldığı; medya gruplarının el değiştirmesiyle basının yüzde 90’ının iktidar 
yanında konumlandırıldığı, sansür ve oto-sansürün giderek ağırlaştığı böyle bir 
ortamda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamasının yapılamayacağı ortak 
görüşünde birleşildi. Basın Konseyi de ‘Eski 10 Ocakların özlemindeyiz’ başlıklı 
açıklama yaptı.
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BASIN KONSEYİ: ESKİ ‘10 OCAK’LARIN ÖZLEMİNDEYİZ

10 OCAK GAZETECİLER İÇİN YAŞAMSAL BİR GÜNDÜR.

Bundan 58 yıl önce, 1961 tarihinde basın çalışanlarına sosyal ve yaşamsal hak-
lar getiren 212 Sayılı Yasa’nın kabul edilişinin yıldönümü, yakın tarihimize ka-
dar bayram gibi kutlanırken, 2019 yılında 10 Ocak yine ‘Çalışamayan Gazeteciler 
Günü’’ olarak yaşanmakta. 

Gazetecilere iş güvencesi, çalışma özgürlüğü getiren; sendikalaşma sağlayan 
212 Sayılı Yasa’nın yürürlüğü girdiği 10 Ocak gününü artık, Çalışan Gazeteciler 
Günü olarak maalesef kutlayamıyoruz. 

Gazeteleri ve televizyonları kapanan, ekonomik nedenler ve siyasi baskılarla 
işlerine son verilen 13 binin üzerinde gazeteci bugün Türkiye’de işinden uzak 
bırakıldı. Yapılan araştırmalara göre her 3 gazeteciden 1’i ancak çalışma olanağı 
bulabiliyor.

 İfade ve basın özgürlüğünün kuşatma altından çıkacağı,10 Ocak›ların Çalışan 
Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı yıllar diliyoruz.

BASIN KONSEYİ

11 OCAK

 » Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 
Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezalarının bozulmasını istedi. Sanıkların, ‘anayasal düzene ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’ suçundan değil, ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım 
etme suçundan yargılanmaları’ talep edilen bozma istemli tebliğname Yargıtay 
16’ncı Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daire, Başsavcılığın görüşü doğrultusunda ka-
rar verirse sanıklar hakkındaki ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezaları da Yargı-
tay’dan dönmüş olacak. Tebliğnamenin aksi yönde karar verilirse istinaf gibi mah-
kumiyetler onanmış olacak.

 » Gazeteciler Perihan Mağden ve Tunca Öğreten, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ 
suçlamasıyla yargılandıkları davada karar verildi.  2015 yılında bir derginin topla-
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tılması üzerine Tunca Öğreten’in, yazar Perihan Mağden’le yaptığı röportaj diken.
com.tr internet sitesinde yayımlandı. Bu röportaj nedeniyle açılan davanın görül-
düğü İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Perihan Mağden ve Tunca Öğreten’i, 
7’şer bin lira tazminata mahkum etti.

15 OCAK

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzin ve Tahsisler Başkanvekili Yasin 
Yiğit, Turkuvaz Yayın Grubu’na frekanslarla ilgili uyarı yazısı gönderdikten sonra 
görevden alındı.  Yasın Yiğit, 9 Ocak günü, TMSF’ye devredilen Fethullan Gülen 
cemaatine yakın radyo ve televizyon kanallarını alan Turkuvaz Yayın Grubu’nun, 
11 frekansın mevzuata aykırı olarak çakıştığını belirterek bunun düzeltilmesini 
istemişti. Aynı dairenin başkan yardımcısı Ali Sarı da görevden alındı.

16 OCAK

 » A Haber Televizyonu’nda yayınlanan ‘Satır Arası’ programına telefon ko-
nuğu olarak katılan ve Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Thomas olduğu 
söylenen kişi, Türk- ABD ilişkileri hakkında yorum yaptı. Bu kişi,  ABD Başkanı 
Donald Trump’un baskı altında ve zayıf olduğunu ve İsrail tarafından yönlendiril-
diğini söyledi. Ancak medyada yer alan haberlerde Harvard Üniversitesi’nde Prof. 
Dr. Mark Thomas adında bir öğretim üyesinin bulunmadığı yer aldı.

17 OCAK

 » KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki 
olaylarla ilgili bir haberini sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla haklarında dava 
açılan Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Çağdaş Kaplan, Selman Çiçek, Hamza Gün-
düz, İnan Kızılkaya, Kemal Sancı ve Selim Gönenç’in yargılanmasına Diyarbakır 
9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. ‘Terörle mücadelede görev almış 
kişileri hedef göstermek ‘ suçlamasıyla haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ceza-
sı istenen sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

 » Evrensel gazetesinde 13 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan ‘Albayrak iş-
çilere saldırı programının sinyalini verdi’ başlıklı haber nedeniyle açılan ‘haka-
ret’ ve ‘düzeltme ve cevabın yayımlanmaması suçu’ nedeniyle açılan davanın ilk 
duruşması yapıldı. Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
duruşmasında gazetenin avukatı iki suçlamanın ayrılması talep etti. Bu talebi 
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reddeden mahkeme Berat Albayrak’ın davaya katılım talebini kabul ederek du-
ruşmayı 5 Mayıs’a erteledi.

 » RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, kuruma üst kade-
me görevlisi atamada ‘hemşeri’ kriteri uygulandığını söyledi. RTÜK Başkanı İlhan 
Yerlikaya’nın Konyalı olduğunu ve kurama hemşerilerini doldurduğunu ileri sü-
ren Taşçı, “RTÜK’te yükselmek ya da görev almak isteyenlerin nüfuslarını Kon-
ya’ya aldırması gerekiyor” dedi.

18 OCAK

 » Sözcü gazetesi yazarları Emin Cölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetme-
ni Metin Yılmaz, internet sitesi yayın yönetmeni Mustafa Çetin ve haber koordi-
natörü Yücel Arı hakkında ‘FETÖ silahlı terör örgütü içinde hiyerarşik yapıya da-
hil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek’ suçlamasıyla açılan davanın 
görülmesine başlandı. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
duruşmasında yazar ve yöneticiler hazır bulundu ve savunma yaptı. Duruşmayı 
çok sayıda gazetecinin yanı sıra milletvekilleri ve bir çok yabancı diplomat da 
izledi. 

 » Türkiye’de görev yapan Hollandalı gazeteci Johanna Cornalia Boersma, sınır 
dışı edildi. Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad gazetesinin muhabiri Bo-
ersma’nın, terör örgütü El Nusra ile bağlantılı olduğuna ilişkin Hollanda’dan gelen 
istihbarat nedeniyle sınır dışı edildiği açıklandı.

 » Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Türkiye’nin şu anda dünyada en çok 
gazetecinin tutuklu olduğu ülke durumunda bulunduğu gerekçesiyle ‘Gazetecile-
re Özgürlük’ imza kampanyası başlattı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitaben 
yazılan mektubun yer aldığı imza kampanyasında, “Mesleklerini yaptıkları için 
tutuklanan tüm gazetecileri ve medya çalışanlarını serbest bırakma ve benzer tu-
tuklamaların son bulmasının sağlanması” istendi. 

 » KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazı işleri müdürü Reyhan 
Çapan, hakkında kesinleşen 55 bin 660 lira para cezasını ödeyemediği gerekçe-
siyle cezaevinden tahliye edilemediği belirtildi. Çapan, 9 aydır Erzurum Kapalı 
Cezaevi’nde bulunuyor. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
Özgür Gündem yayın kurulu üyelerinin yargılandığı davanın 11’inci duruş-
ması yapıldı. Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu, Bilir Kaya, İnan Kızılkaya ve Eren 
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Keskin’in de aralarında bulunduğu 9 gazetecinin yargılandığı davanın duyması 
10 Nisan’a ertelendi.

19 OCAK

 » AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 12’nci 
yıldönümünde anıldı. Şişli Halaskargazi Caddesi’nde Hrant Dink’in katledildiği 
AGOS gazete i önünde vurulduğu saat olan 15.05’te yapılan törene binlerce kişi 
katıldı. Törende Hrant Dink’in ‘Su çatlağını buldu’ yazısı dinletildi ve bir yılı aşkın 
süredir cezaevinde tutuklu olan Osman Kavala’nın mesajı okundu. Törene katı-
lanlar ‘Öldür diyenler yargılansın’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, Hepimiz Hrant’ız, 
hepimiz Ermeni’yiz’ sloganları atıldı. Basın Konseyi, Hrant Dink’in suikast sonucu 
katledilişinin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

BASIN KONSEYİ: 
HRANT DİNK’İ SEVGİYLE ANIYORUZ

“AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin üzerin-
den 12 yıl geçti, ancak bu cinayet henüz tam olarak aydınlatılamadı.

Sevgili meslektaşımız Hrant, aydındı, demokrattı, barışçıydı, ülkesini seven 
bir gazeteciydi. Doğup yaşadığı bu topraklara bağlıydı, ülkesine laf söyletmez-
di. Kendi ifadesiyle ‘”Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce’ yaşıyordu.  
Ülkesine bağlılığını anlatırken, “Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde gö-
rebilirim ama biliyorum bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler 
kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler” diyordu.

Hain eller alçakça bir suikastla onu aramızdan aldı. Hrant’ı katleden tetikçiler 
yakalandı, mahkum oldu. Ancak bu suikastın arkasındaki güçler nedense 12 yıldır 
tam olarak ortaya çıkarılamadı.”

21 OCAK

 » * Hollanda’da yayımlanan Het Financieele Dagbald gazetesinin Türkiye mu-
habiri Johanna Cornalia Boersma, yasa dışı örgütle ilişkileri nedeniyle sınır dışı 
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edilmesinin ardından, işinden de oldu.  El Nusra Cephesi üyesi Suriyeli erkek ar-
kadaşının sahte belgelerle Hollanda vizesi almasına yardımcı olmakla suçlanan 
gazeteci Boersma’nın işine son verilmesiyle ilgili açıklama yapan Het Financieele 
Dagbald gazetesi, “Türkiye’deki rolü hakkında yeterince dürüst davranmadı” açık-
lamasını yaptı. İşten çıkarılmasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını belirten “Her 
şeyimi kaybettim. Türkiye’den hiçbir eşyamı almama izin verilmedi” iddiasında 
bulundu.

22 OCAK

 » Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yayınladığı dünya basın öz-
gürlüğü raporuna göre Türkiye 1890 ülke arasında 157’nci sırada yer aldı. 2008 
yılında açıklanan dünya basın özgürlüğü raporunda 102’nci sırada olduğu bulu-
nan Türkiye’nin 10 yılda 55 sıra birden gerilediği kaydedildi. RSF’nin raporunda 
Türkiye için ‘gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi’ nitelemesi de yapıldı.

 » Anadolu Ajansı’nın yurt dışına gönderdiği ‘kıyak stajyerler’ konusu, soru 
önergesiyle Meclis gündemine getirildi. İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için verdiği önergesinde, 2 yıl önce 
stajyer adı altında işe başlatılıp Londra’ya gönderilen 150 kişinin, hangi kriterlere 
göre seçildiğini ve maliyetinin ne olduğunu, böyle bir işleme neden gerek duyul-
duğunu sordu.

 » Evrensel gazetesi Tunceli Muhabiri Kemal Özer, 16 aydır tutuklu yargılandığı 
davanın beşinci duruşmasında tahliye edildi. Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde ‘örgüt üyesi’ olduğu suçlamasıyla yargılanan Kemal Özer için adli kontrolle 
tahliye kararı veren mahkeme duruşmayı 11 Mart’a erteledi.

 » FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis et-
tiği iddiasıyla yargılanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’in 
tahliyesinin ardından tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi. Erdem’in avukat-
ları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için üst mahkeme olan İstanbul25’inci 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.

 » Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörleri Barış Altıntaş ve 
Veysel Ok, 2018 yılının Haziran- Aralık ayları döneminde izledikleri ifade 
özgürlüğüne ilişkin davalarla ilgili hazırladıkları raporu, basın toplantısında 
açıkladı. Ağırlığı İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde toplam 71 da-
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vaya ilişkin 90 duruşmanın izlendiği belirtilen raporda, bu davalarda yargıla-
nan sanıkların yüzde 78’inin gazeteci, yüzde 11’inin avukat, yüzde 6’sını aka-
demisyen, yüzde 2’sinin öğrenci, yüzde 2’sinin sanatçı ve yüzde 1’inin de insan 
hakları aktivisti olduğu yer aldı. Sanıkların yüzde 49’unun tutuklu olduğu, 
bunların yüzde 36’sının duruşma salonuna kelepçeli getirildiği, bunun sanığın 
adil yargılanması ve masumiyet karinesine aykırı olduğu kaydedilen rapor-
da, tutuklu sanıkların yüzde 34’ünün fiziki olarak duruşmalara getirilmeden 
SEBGİS ile ifade ve savunmalarının alındığı görüşü belirtildi. Türkiye’de adil 
yargılama hakkına riayet edilmediği vurgulanan raporda, 15 Temmuz öncesi 
cezaevinde bulunan gazeteci sayısı 33 iken, darbe girişiminin ardından tutuk-
lanan gazeteci sayısının, daha sonraki dönemde tahliye edilenler dahil olmak 
üzere 327’yi bulduğu yer aldı.

23 OCAK

 » Gazeteci Nazlı Ilıcak, Tahşiyeciler Grubu’na yönelik Genelkurmay Baş-
kanlığı’nca imha edilen belgeleri yayınladığı gerekçesiyle hakkında ’devletin 
güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla açıkla-
mak’ suçlamasıyla açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 
26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına SEGBİS 
ile katılan Ilıcak, yeni gelen belgeleri görmeden savunma yapmayacağını belir-
terek “Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. 75 yaşında bir kadın. Yargılandığı bir 
dosyadan tekrar yargılanıyor” dedi. Mahkeme Ilıcak’ı önce 7 yıl hapse çarptırdı, 
ardından bu cezayı 5 yıl 10 aya indirdi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, görevin-
den istifa etti. Yarlikaya yaptığı yazılı açıklamada, istifa gerekçesi olarak annesinin 
geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdür-
düğünü, sağlık soruları olan babasının rahatsızlığının artmasını gösterdi. Yerli-
kaya 4 yıldır RTÜK Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Yerlikaya’nın istifasıyla 
boşalan göreve  Ebubekir Şahin seçildi.

24 OCAK

 » Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, alçakça bir suikast sonucu aramızdan ayrılışının 
26’ncı yıl dönümünde evinin önünde ve çeşitli illerde düzenlenen tören ve etkinlik-
lerle anıldı. Mumcu’nun katledildiği evinin önünde geniş katılımlı ‘Uğur Mumcu 
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Sesleniyor’ programı düzenlendi.  Basın Konseyi Uğur Mumcu’nun 26’ncı ölüm yıl-
dönümü nedeniyle şu açıklama yaptı.

UĞUR MUMCU’YU ÖZLEMLE ANIYORUZ

“Gazeteci- yazar Uğur Mumcu’yu, alçakça bir suikasta kurban gidişinin 26’ncı 
yıldönümünde özlemle anıyoruz.

Türk basının usta kalemlerinden, araştırmacı gazeteciliğin en önemli isimle-
rinden Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü, Ankara’da evinin önünde otomobiline 
binerken alçak bir elin yerleştirdiği bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaşamını 
yitirdi. Bu suikastın gerçek failleri, bombayı koyan eller ne yazık ki aradan gecen 
26 yılda ortaya çıkarılıp, cinayet tam olarak aydınlatılamadı. 

Uğur Mumcu haksızlıkların, yolsuzlukların, irticai odakların üzerine korkma-
dan giden, basınımızın cesur kalemiydi. O namuslu ve dürüst gazeteciliğinin yanın-
da, yurtsever bir aydındı.

Bu ülkenin gazetecileri ve onun meslektaşları olarak Uğur Mumcu’yu, aramız-
dan koparılışının 26’ncı yıldönümünde özlemle anıyoruz.”

BASIN KONSEYİ

 » Halk TV’deki programdaki konuşmasında Cumhurbaş-kanı’na hakaretten 
hakkında soruştura açılan Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararı kaldırıl-
dı. Müjdat Gezen bir aydın her hafta karakola gidip imza veriyordu.

25 OCAK

 » Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İs-
tanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma açılıyor. 
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özer Raportörü Agnes Callamard, 
öncülük ettiği bu soruşturma için 28 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret 
edecek. Collamard, temasları sonucu elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin 
tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran ayındaki oturumuna rapor 
olarak sunacak.
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 » RTÜK, Ulusal Kanal’da Gülgûn Feyman’ın hazırladığı ’Nasıl Yani’ programı-
na 3 yayın durdurma ve 17 bin lira ceza verdi. Feyman, “Suçum laikliği ve Andı-
mızı savunmak. Ben albay kızıyım, sonuna kadarda savunurum Türkiye’de artık 
RTÜK cezalarına karşı bir kamuoyu oluşmalıdır” dedi.

 » Cumhuriyet gazetesinin eski muhabiri Canan Coşkun hakkında, Can Dün-
dar ve Erdem Gül’ün tutuklanmaları üzerine ‘Erdoğan Buyurdu, gazetecilik tutuk-
landı’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 
ilk duruşması yapıldı. İstanbul 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava-
nın duruşmasına Canan Coşkun’un katılmazken avukatı, davanın yazının gaze-
tede yayımlanmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra açıldığını ve aman aşımı 
olduğunu savundu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

 » Odatv Genel yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Fethullah Gülen aleyhine 
okur yorumları yayımladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.  İstan-
bul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına yazılı ifade 
veren gazeteci Pehlivan, “Bu yorumların gerçek olduğu ortaya çıktı. Yayınlamak 
ve silmemek suçsa, ben bu suçu işledim. Cezamı verin” dedi. Fethullah Gülen’in 
şikayeti üzerine İstanbul 12’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Barış 
Pehlivan, 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması gere bırakılmıştı.  
Ancak Pehlivan bu sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 11 ay 
20 gün hapse çarptırılınca, Gülen’in şikayeti üzerine açılan ve ertelenen dosya ye-
niden açıldı Mahkeme Duruşma 2 Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

 » Sözcü gazetesi, kendileri hakkında köşe yazısı ve televizyon programlarında 
“Mayısı bozuk, FETÖ’cü olmasa ne yazar’ ve ‘okur kitlesini morfinledikleri için 
bunları bilmez’ diyen Türkiye gazetesi yazarları Fuat Uğur ve Cem Küçük hakkın-
da tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

28 OCAK

 » Kağıt fiyatlarındaki artış yerel basını zor durumda bırakırken, Diyarbakır’da 
günlük yayımlanan 8 yerel gazete, aralarında anlaşarak pazar günleri çıkmama 
kararı aldı. Kadrolarını asgari düzeye indiren ve sayfa sayılarını azaltan gazete-
ler, şimdi de hafta bir gün yayımlanmayacak. Gazete sahipleri, aldıkları tüm bu 
önlemlerin geçici olduğunu, kağıt ve irdi fiyatlarına kalıcı bir çözüm bulunması 
gerektiğini söyledi.



-23-

 » Mezopotamya Ajansı muhabiri Lezgin Akdeniz hakkında ‘örgüt üyesi’ ol-
duğu ve ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla 10 yıldan 22 yıla kadar hapis is-
temiyle dava açıldı. Diyarbakır’da geçen ekim ayında 142 kişiyle gözaltına alınan 
Lezgin Akdeniz’e, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İd-
dianamede, gizli tanık ifadesine göre ‘örgüt üyesi olduğu’ kaydedilen Lezgin Ak-
deniz’in, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesiyle 
ilgili haberi ile başka bir iletiyi beğenmesi ‘zincirleme örgüt propagandası’ olarak 
değerlendirildi.

29 OCAK
 » Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Yar-

gısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard. görüşmeler yapmak 
üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Ab-
dülhamit Gül ile görüşen Callamard, İstanbul’da da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili so-
ruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve diğer yetkililerle görüşecek. 
Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’na evlilik işlemleri için gittiği 2 Ekim 2018 günü öldürülmesiyle ilgili, BM İn-
san Hakları Konseyi’ne bir rapor sunacak ve uluslararası soruşturma açılmasını 
önerecek.

 » 17- 25 Aralık FETÖ kumpası sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis etti-
ği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tahliyesine 
karar verilen, ancak yapılan itiraz üzerine tahliyesi reddedilen Eren Erdem, “Son 
çarem adalet orucu” diyerek cezaevinde açlık grevine başladı. CHP Parti Meclisi 
üyesi de olan Eren Erdem, sadece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alanların 
kaldığını söylediği 8 metrekarelik ‘tecrit hücresinde’ yazdığını belirttiği açıklama-
sında, “Adalet orucu, bir süre yemeği kesip sadece sıvı alacağım ve akabinde sıvıyı 
da keseceğim sonu belli bir yaşam mücadelesidir. Tüm tıbbi müdahaleleri reddet-
tiğimi duyuruyorum” dedi.

30 OCAK

* KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla yapılan 
Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında ‘örgüt propagandası’ suçundan 
18 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci yazar Ayşe Düzkan, cezasını çekmek 
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üzere cezaevine girdi.  Adliye’de işlemlerin tamamlanmasının ardından Bakır-
köy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülen Düzkan, Türkiye Afganistanlaştırılıyor 
bugün. Benim cezaevine girmem devede kulak” dedi.

 » Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’ye ge-
len BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Ankara’da-
ki temaslarının ardından İstanbul’a geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan 
Fidan’la görüşen Callamard, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan Başkonsolos-
luğu’na gitmek istedi. Konsolosluk yetkilileri ‘otoriteden izin istedikleri’ gerek-
çesiyle Callamard’a almadı. Callamard ve beraberindekiler, Cemal Kaşıkçı’nın 
üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlaçık ile de görüştü. 
Görüşmeyle ilgili bilgi veren Kışlacık, “Şu ana kadar en ciddi heyetin BM heyeti 
olduğunu gördük. Ellerinde bir çok delil ve belge olduğunu söylediler ama bun-
ları bizimle paylaşmadılar” dedi.

31 OCAK

 » Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), geçen aralık ayında FOX TV ve 
Halk TV’ye verdiği ağır yayın durdurma cezalarının uygulanma tarihlerini belir-
ledi. Bura göre Halk TV, 1 Şubat’tan 22 Mart’a kadar geçen 8 hafta Halk Arena-
sı programını yayınlayamayacak. FOX TV’de de Fatih Portakal’ın sunduğu Ana 
Haber Bülteni 4, 5 ve 6 Şubat günleri ekranda olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın sert tepki gösterdiği yayınlar nedeniyle alınan bu yayın durdurma kararları 
RTÜK’ün ‘seçim karartması’ olarak nitelendi.

 » Gazetecilerin yargılandığı davalar, gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili her 
ay Medya Raporu yayınlayan CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, bu 
ocak ayında da gazetecilerin adliye koridorlarını aşındırdığını söyledi. Yarka-
daş’ın açıkladığı ocak ayı raporuna göre; 2 gazeteci tutuklandı, 2 gazeteci gö-
zaltına alındı, 36 gazeteci hakimkarşısına çıktı, 5 gazeteci toplam 22 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı,3 gazeteciye 22 bin 660 lira para cezası verildi. Yine bu ay 
içinde 2 gazeteci ifade verdi, 3 gazeteci ve 1 yönetmene dava açıldı, 2 gazeteci 
saldırıya uğradı, 1 gazeteci tehdit edildi 1 haber hakkında soruşturma açıldı, 1 
kitap cezaevine alınmadı.

 » Sanatçı Metin Akpınar hakkında Halk TV’de yayınlanan Halk Arena-
sı programındaki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturmada verilen adli 
kontrol kararı kaldırıldı. Akpınar’ın daha önceki itirazına hakimlik, ‘Mevcut 
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delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suç-
la ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması’ 
gerekçesiyle reddetmişti. Akpınar her Pazar polis merkezine giderek imza veri-
yordu. Aynı soruşturmada Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararı da daha 
önce kaldırılmıştı.
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ŞUBAT

1 ŞUBAT

 » Basın şehidi Abdi İpekçi, katledilişinin 40’ıncı yıldönümünde Zincirliku-
yu’daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Basın meslek kuruluşlarının 
temsilcileriyle, Milliyet gazetesi yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu anma 
toplantısında hazır bulundu. Yapılan konuşmalarda, Abdi İpekçi cinayetinin üze-
rinden 40 yıl geçmesine karşın bu alçakça suikastın arkasındaki karanlık güçlerin 
hala ortaya çıkarılamadığı belirtildi. Basın Konseyi de Abdi İpekçi’nin katledilişi-
nin 40’ıncı yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

BASIN KONSEYİ: BASIN ŞEHİDİMİZ 
ABDİ İPEKÇİ’Yİ ÖZLEMLE ANIYORUZ

“ Türk basının efsane ismi, demokrasinin ve gazetecilik ilkelerinin yılmaz sa-
vunucusu, sağduyunun sesi Abdi İpekçi’yi, suikasta kurban gidişinin 40’ıncı yıl 
dönümünde saygıyla anıyoruz. Abdi İpekçi, Türk halkının doğru haberi alabil-
mesi ve gerçekleri öğrenebilmesi için gazetecilik ilkelerinden asla taviz vermedi. 
Genel Yayın Müdürlüğünü yaptığı Milliyet Gazetesi’ni, doğru, ilkeli, güvenilir 
ve  evrensel gazetecilik kurallarını uygulayarak Türkiye’nin  en saygın ve güveni-
lir gazetelerinden biri haline getirdi. Türk basınına ilkeli gazeteciliğin yerleşme-
sine öncülük etti. 1 Şubat 1979’da karanlık odakların görevlendirdiği bir tetikçi-
nin kurşunlarının aramızdan aldığı Abdi İpekçi’nin ilkeli duruşu ve onurlu kalemi 
daima Türk medyasına örnek oldu. Bundan sonra da Abdi İpekçi’nin koyduğu 



-27-

meslek ilkelerinin ve kuralların bugünkü medyamıza da örnek olmasını dileriz. 
Abdi İpekçi’yi özlemle anıyoruz. Onu unutmuyoruz.”

BASIN KONSEYİ

 » FETÖ’nün 17- 25 Aralık kumpası sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını o dönem 
genel yayın yönetmeni olduğu Karşı Gazetesi’nde yayınladığı gerekçesiyle tutuklu 
yargılanan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in Silivri Cezaevi’nde başlattığı 
açlık grevi 4’üncü gününe girerken, babası Hasan Erdem “Oğlumu ikna edin” çağ-
rısında bulundu. Yargılandığı İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 
tahliye kararının itiraz üzerine kaldırılmasını protesto ederek ‘adalet orucu’ baş-
latan Eren Erdem, sadece sıvı alıyor ve ilerde bunu da keseceğini belirtiyor. Baba 
Hasan Erdem oğluna yaptığı çağrıda, “Eren oğlum bu eylemden vazgeç. Oğlunu 
düşün, anneni düşün, seni sevenleri düşün. Günde 10 ilaç kullanan birisisin. Bu-
radan kamuoyuna seslenmek istiyorum. Yazarlar, siyasetçiler biz ikna edemedik 
oğlumu lütfen siz ikna edin” çağırısında bulundu. Bu arada cezaevi yönetimi Eren 
Erdem’den yaptığı eylemle ilgili disiplin soruşturması başlatarak yazılı savunma-
sını istedi.

3 ŞUBAT

 » TV 5’te Medya Analiz programına katılan ve muhafazakar kimliğiyle bili-
nen Ahmet Taşgetiren, medyanın iktidara eklemlenmesini eleştirdi. Taşgetiren 
bugün medyada yaşanan baskı ve oto sansürden yakınarak, “12 Mart, 12 Eylül, 
28 Şubat dönemlerinde yazdım Kendimi bu zamanki kadar kısıtlı bir duygu için-
de görmedim” dedi.

 » Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye’de yasaklanan internet sitesi sayısının 
2013’den itibaren süreli artış kaydettiğini açıkladı. 2013 yılında 40 bin olan yasaklı 
site sayısının bugün yüzbinleri bulduğu belirtildi.

4 ŞUBAT

 » RTÜK’ün FOX TV ve Halk TV’ye verdiği yayın durdurma kararlarıyla bu ek-
ranların karartılması CHP Milletvekili Utku Çakırözer tarafından Meclis gündemi-
ne getirildi. Çakırözer, “Hemen her seçim öncesi hedef gösterme alışkanlığının son 
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kurbanı, gerçekçi ve muhalif yayın çizgisiyle yüksek izlenme oranlarına erişen Fox 
Ana Haber ve Halk Arenası’na hem ağır para cezaları hem de program durdurma 
yaptırımları uygulandı. Fox Ana Haber’e 3, Halk Arenası’na 8 yayın durdurma ceza-
sının verilmesi, RTÜK’ün kendi tarihinde bile eşine az rastlanır ağırlıkta yaptırımdır. 
RTÜK iktidar partisinin miting meydanlarında gösterdiği hedefin uygulayıcısı, ko-
muta merkezinin emir eri değildir” dedi.

 » Aralarında Ahmet Altan’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı Taraf Gazete-
si davasına, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. ‘Suç işlemek 
için örgüt kurmak’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmekle’ suç-
lanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Mehmet Baransu ve Tuncay 
Opçin’in duruşması Silivri Cezaevi Kompleksi’ndeki salonda yapıldı. Mahkeme du-
ruşmayı erteledi.

5 ŞUBAT

 » Gazeteci yazar Fehim Taştekin’in ‘Suriye: ‘Yıkıl Git, Diren Kal’ adlı kitabı-
nın Denizli T Cezaevi’ndeki mahkumlara verilmediği ileri sürüldü. Cezaevinden 
mektup gönderen Mahmut Bağrıyanık adlı hükümlü, OHAL’den sonra dışarıdan 
alınan kitapların yasaklandığını öne sürdü. Bağrıyanık’ın ailesinin gönderdiği ki-
tabın ‘Terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyici Cumhurbaşkanı’nın itibarını 
zedeleyici içerikler’ olduğu gerekçesiyle verilmediği belirtildi.

 » ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinde Suudi Arabistan İstanbul 
Başkonsolosluğu’nda öldürülen yazarları Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir makale yer 
aldı. Yayın Kurulu imzalı makalede gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle il-
gili Suudi Arabistan yönetiminin hesap verilebilirlik vaat ettiği, ancak bunu yerine 
getirmediği vurgulandı. Makalede “11 kişi yargılandı, fakat Kaşıkçı’yı testereyle 
doğrayan adli tıpçı bu süreçten muaf tutuldu” ifadelerine yer verildi.

 » Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), PEN International, Medya ve Hukuk 
Çalışmaları Derneği (MLSA), ‘örgüt üyeliği’ gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına 
çarptırılan ve bin gündür cezaevinde bulunan Nedim Türfent’e destek mektubu 
yayımladı. İfade özgürlüğü kuruluşlarının mektubunda Nedim Türfent’e mek-
tubunda, “Sadece gazeteci olarak iş yaptığını biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne yapılacak başvuruna da destek vereceğimizi bilmeni istiyoruz” 
denildi.
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6 ŞUBAT

 » Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Eren Erdem, tahliye edilmemişini protesto için 9 gün önce başlattığı ‘adalet 
orucuna’ son verdi. Erdem’in cezaevine gelen CHP’li Muharrem İnce ile milletve-
killeri Özcan Özel, Mehmet Ali Çelebi ve Ali Mahir Başarır’ın ziyaretlerinin ardın-
dan eylemine son verdiği açıklandı.

7 ŞUBAT

 » Anadolu Ajansı ile Hak- İş’e bağlı Medya- İş Sendikası arasında 1 Şubat 
tan geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesi imzalandı. Önceki yıllarda Anadolu 
Ajansı ile toplu sözleşme yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası yaptığı açıkla-
mada, yeni toplu sözleşme ile kıdem tazminatı gün hesaplaması düşürüldüğü-
nü, ihbar tazminatının ise 7 aylık ücretten üçte bir oranında geriye götürül-
düğünü öne sürdü. Türkiye Gazeteciler sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, 
yapılan toplu sözleşmeyi eleştirirken, “Sendikamız öncülüğünde yıllarca mü-
cadele edilerek, haklar bu noktaya getirilmişti Çalışanın hakkını gasp eden ve 
buna ortak olan bir sendika var karşımızda” dedi.

 » MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin yayımlanmasına ilişkin davada CHP 
Milletvekili Enis Berberoğlu‘na ilişkin milletvekili olması nedeniyle ‘yasama 
dokunulmazlığı’ kapsamında yargılamanın durdurulması talebi reddedildi. İs-
tanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Berberoğlu’nun 
avukatlarının tanık dinletme talepleri de kabul edilmedi. Mahkeme heyeti Enis 
Berberoğlu ve Erdem Gül’ün son savunmalarını hazırlamaları için süre verirken, 
davanın firari sanığı Can Dündar’ın dosyasını ayıkarak duruşmayı erteledi.

8 ŞUBAT

* Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’n-
da öldürülmesiyle ilgili Türkiye’de 28 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde temaslarda bu-
lunan Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Cal-
lamard raporunu açıkladı. Riyad yönetiminin Türkiye’nin cinayeti aydınlatma 
çabalarını baltaladığını belirten Callamard raporunda, “Türkiye’deki görevim 
sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan yetkilileri tarafından 
acımasızca ve önceden planlanmış bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor” dedi, 
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Raporda, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin uluslararası hukukun ve uluslararası iliş-
kilerin ihlali olduğu da kaydedildi.

 » Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, iki yıl önce ‘Evetçi savcı FETÖ 
toplantısında’ başlıklı haberinde ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği’ iddiasıyla 
yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 2’nci Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada Uludağ önce 1 yıl hapse çarptırıldı, ardından bu 
ceza 10 ay hapse indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

 » Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Gerçek Gündem isimli internet si-
tesinde 2014 yılında dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında yayımladığı 
‘TÜRGEV için arsa pazarlığı’ başlıklı haberde ‘gizliliği ihlal’ suçlamasıyla açılan 
davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 68’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 
önce 1 yıl hapse çarptırdığı Yarkadaş’ın bu cezasını 10 aya indirdi ve erteledi.

 » Van Erciş’te gazetecilik yapan İdris Yılmaz, korucuların bir çocuğu şiddet 
uyguladığı görüntüleri haberleştirdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. 
Erciş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay hapse çaptırılan Yılmaz’ın bu 
cezası itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge İdare 
Mahkemesi haberin basın özgürlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle Yılmaz’ın 
beraatına karar verdi.

 » Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat ‘Erdoğan ailesiyle ilgi-
li bu iddialara muhatapları ne diyor?’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanını 
hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Bakırköy 31’inci As-
liye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Polat, “Soru sormayı 
bıraktığımız an gazeteciliği bırakmış oluruz. Soru sormaya devam edeceğim” dedi 
Mahkeme eksik belgelerin incelenmesi için duruşmayı 14 Mayıs’a erteledi.

11 ŞUBAT

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, ana haber bül-
teninde Fatih Portakal’ın, Fransa’daki protesto haberini sunarken söylediği sözler 
nedeniyle Fox Tv ‘ye verilen üç kez yayın durdurma kararına ‘karşı oy’ yazısıy-
la karşı çıktı.  İlgili yayın hakkında RTÜK uzmanının ‘tarafsızlık’ ilkesinin ihlal 
edildiğine yönelik raporu bulunmasına rağmen cezanın ‘kin ve düşmanlığa tahrik 
etmekten’ verildiğine dikkat çeken Taşçı, Fatih Portakal’ın hükümete yönelik eleş-
tirilerin tamamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu. Taşçı yazı-
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sında şu ifadelere yer verdi: “2018 yılı başından beri ifade özgürlüğü, tarafsızlık ve 
doğruluk, insan onuru denkleminde sorunlu olma iddiasıyla’ düzenlenen 35 ra-
pordan 31 tanesinde ifade özgürlüğü bağlamında müeyyide uygulanmasına gerek 
olmadığı kararı alınmıştır. Bu bağlamda üst Kurul’un bu yöndeki kararları tutarlı 
değildir. Objektif ölçütler ışığında değerlendirme yapılmalıdır.

 » Kağıt krizi nedeniyle ulusal gazetelerin yanında yüzlerde yerel gazete yayı-
nına son verirken, hükümet kitap, gazete ve dergide KDV’nin kaldırılması için 
düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki açıklama-
sının ardından konunun bu hafta Meclis’te görüşülüp yasalaşması bekleniyor. 
Yayıncılar ise asıl sorunun kağıt ithalatından alınan yüzde 8 KDV’nin de kal-
dırılması olduğunu dile getirdi. Dünyada kağıt ithalatını vergisiz yapan bir çok 
ülke olduğunu belirten yayıncılar, “Hükümetten istediğimiz satışta da ithalatta 
da yüzde 8 KDV’nin kaldırılması” dedi. Bu arada gazete kağıdı ithalatının da ge-
çen yıl bir önceki yıla göre düştüğü belirtildi. Türkiye’de 10 yıl önce gazete kağıdı 
tüketimi 560 bin ton olurken, bu rakam 2017’de 230 bin tona, 2018 yılında da 
170 bin tona düştü.

12 ŞUBAT

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK, Fatih Portakal’ın sözleri ne-
deniyle FOX TV’ye verdiği ağır ceza Üst Kurul’da AKP- MHP ittifakını da bozdu. 
Fatih Portakal’ın “Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları 
protesto edelim doğalgaz zammını. Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişe-
den?’ sözleri nedeniyle FOX TV’ye hem 3 kez yayın durdurma, hem de 1 milyon 
76 bin lira para cezası verilmesine MHP kontenjanından seçilen Üst Kurul üyesi 
Arif Fırtına “Bu karar yasakçı, yok edici ve tek sesli yayını doğurur” diyerek karşı 
çıktı. Fırtına, kaleme aldığı ‘karşı oy’ yazısında, FOX TV’ye üç kez program dur-
durma cezasının, suç ve ceza dengesini bozacağı için karara katılmadığını belir-
terek, “İfade özgürlüğü halkın her türlü habere sağlıklı ve kolay ulaşabilmesinin 
önünü açar. FOX TV’ye verilen ceza orantısız bir sonuç doğuracaktır. RTÜK’ün 
görevi yasakçı, yok edici, tek sesli bir yayın politikası uygulamak değildir” ifade-
lerine yer verdi.

 » Kitap, dergi ve gazetede KDV’nin sıfırlanması girişimini değerlendiren ga-
zetelerin genel yayın yönetmenleri, bunun sembolik bin anlamı olduğunu, sorunu 
çözmeyeceğini belirtti. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, 
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gazetede KDV’nin yüzde 1 olduğunu ve sıfırlanmasının büyük bir heyecan ya-
ratmayacağını belirterek, “Bizim talebimiz kağıtta yüzde 8 olan KDV’nin ortadan 
kalkması” dedi. Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak da KDV sıfır-
lamasının gazetelere etkisinin olmayacağı görüşünü savundu, “Gazete kağıdı it-
hal olduğu için dövize bağımlı. Sektörü zorlayan nokta da burası” diye konuştu. 
Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu da gazete maliyetinin 
yüksek olduğunu, yapılacak sıfırlamanın sembolik anlamı olduğunu söyledi.

 » Gün Matbaacılık çalışanlarının yargılandığı 21 sanıklı davanın dördüncü 
duruşması İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıklardan Uğur Selman Kelekçiler. Musa Kaya, Mehmet Emin Sürmeli ve 
Cemal Tunç’un tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Mart’a erteledi.

13 ŞUBAT

 » Bir grup akademisyenle ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza 
attığı için ‘Terör örgütü PKK propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan öğre-
tim üyesi Dr. Gülsün Güvenli, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıka-
sız oluşu, yeniden suç işlemeye çekineceği hususunda olumlu kanaat oluştuğu ge-
rekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, Güvenli’nin 15 Ağustos 
2015’te Hakkari’de PK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur’un hakim 
eşi Gökçen Çamur ve ailesine taziye ziyaretinde bulunmasına karar verdi.  Dr. Gül-
sün Güvenli, şehit ailesini ziyaret yükümlülüğü için “Onur duyarım. Ben bütün 
ölümlere karşıyım Bildiriyi de bu amaçla imzaladım” dedi.

14 ŞUBAT

 » Gazeteci Salih Turan sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Daha 
önce Sputnik Kürtçe Servisi’nde de görev yapan Turan, ‘terör örgütü propagandası’ 
yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk 
edilen Salih Turan, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanarak önce Metris Cezae-
vi’ne ardından da Silivri’ye gönderildi.

 » Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda 
bir rapor hazırladı. IPI Yönetim Kurulu Başkanı Markus Spillmann ve IPI Direk-
törü Barbara Trionfi’nin önderlik ettiği bir IPI heyetinin, Ankara ve İstanbul’da 
yaptığı görüşmeler sonrasında hazırlanan raporda, siyasi ve ekonomik baskılar 
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sonucu medyanın yüzde 95’inin iktidar etkisinde olduğu kaydedildi. Raporda, 
15 Temmuz darbe girişiminden sonra 170 medya kuruluşunun kapatıldığı, öz-
gür medyayı sindirmek amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler çı-
karıldığı vurgulandı.

15 ŞUBAT

 » Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Yönetim Kurulu,14 Aralık 2018 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartları Yönetme-
liği’nin basın ve ifade özgürlüğüne aykırılık içerdiği gerekçesiyle Danıştay’da iptal 
davası açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu Basın Kartları Yönetmeliğinde, Anayasa 
ve yasalara aykırı maddeler bulunduğu; gazetecilere yasayla getirilen mesleki hak 
ve yetkilerin muğlak ifadeler taşıyan iptal maddeleriyle herhangi bir mahkeme ka-
rarı olmaksızın keyfiyete açık şekilde ortadan kaldırılabileceği vurgulanarak, yü-
rütmenin durdurulması ve iptali talebinde bulunuldu.

 » Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel, tutuklu yargılandığı İs-
tanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 23 sanıklı davada tahliye edildi. 
Duruşmaya 16 aydır tutulduğu Bakırköy Kadın Cezaevi’nden getirilen İsminaz 
Temel, gazeteci ve TGS üyesi olduğunu söyledi ve tahliyesini istedi. Temel’in avu-
katı da ETHA’nın örgüt ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, müvekkilinin 
gazeteci olduğunu tüm tanıkların söylediğini; üyesi olduğu Sosyalist Kadın Mec-
lisleri’nin de yasal kadın örgütü olduğunu söyledi. Mahkeme, İsminaz Temel’in 
tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan gününe erteledi.

16 ŞUBAT

 » Suriye’de IŞİD’e karşı 3 kadının mücadelesini anlatan belgeselin yönetmeni 
Veysi Altay ile belgeselin Batman’da sinema salonunda gösterimini sağlayan Dicle 
Anter, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla  2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

17 ŞUBAT

 » Mezopotamya Ajansı muhabiri Özgür Paksoy, sosyal medya paylaşımlarında 
örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılan-
dığı davada, örgüt propagandası suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptı-
rıldı. Mahkeme, sanığın ve avukatının cezayı erteleme talebini reddetti.
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18 ŞUBAT

 » Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber nedeniyle ‘casusluk’ suçlamasıyla 
açılan davanın duruşmasına ‘kapalı oturum’ denilerek alınmayınca koridorda slo-
gan atanlara destek veren CHP’li eski vekiller İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı ve Barış 
Yarkadaş hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 3 
eski vekil hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
dava açılabileceğini belirten Barış Yarkadaş, “Muhalif olmanın bedeli bu” dedi.

 » Ankara’daki gar katliamını protesto için Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde düzen-
lenen eylemde ‘Cumhurbaşkanına hakaret edildiği’ iddiasıyla açılan davada 10 kişi 
hapis cezasına çarptırıldı.  Mudanya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davada sanıklar suçlamayı reddetti. Atanana bilirkişi sanıklardan 9’unun ‘hakaret 
suçunu işlediği’ yönünde görüş bildirdi ve bunlara verilen hapis cezaları ertelendi. 
Sanıklardan HDP Mudanya İlçe Başkanı Mediha Araz Güllüpınar ise ertelemesiz 
2 yıl 2 ay Güllüpınar’ın avukatı, müvekkilinin diğer sanıklarla aynı suçtan yar-
gılanmasına rağmen üst sınırdan ve ertelemesiz ceza verilmesinin hukuka aykırı 
olduğunu savundu.

 » Gezici Araştırma Merkezi, halkın güven duyduğu isimleri belirlemek için 24 
Ocak- 6 Şubat günleri arasında Türkiye genelinde 3 bin 764 kişiyle anket yaptı. Yüz 
yüze görüşülerek yapılan ankete katılanlara ‘Sizce Türkiye’nin en güvenilir isimi 
kim?’ sorusu yöneltildi. Anket sonucunda oluşturulan 55 kişilik listede ilk sırada 
Uğur Dündar, ikinci sırada Acun Ilıcalı, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya yer aldı. 
Listenin büyük kısmını gazeteci ve yazarların oluşturması dikkati çekti.

19 ŞUBAT

 » Cumhuriyet gazetesi davasında İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 26 
Nisan 2018 günü verilen kararla mahkum olanlardan verilen ceza 5 yılın altında 
olanların itirazı sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Musa Kart, Musta-
fa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara ve Kadri Gürsel’e verilen 
hapis cezalarını onadı.  Buna göre 2 yıl 6 ay ceza alan Kadri Gürsel 336 gün, 2 yıl 
4 ay ceza alan Bülent Utku 278 gün tutuklu kaldıkları için cezaevine girmeyecek. 
Musa Kart 1 yıl 16 gün, Mustafa kemal Güngör 1 yıl 16 ay, Emre İper 3 yıl 1 ay 15 
gün,, Hakan Kara z1 ay 16 gün cezaevine girecek. Cumhuriyet davasında 5 yılın 
üzerinde ceza alan  Akın Atalay, Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya,, Murat Sabun-
cu, Aydın Engin ve Ahmet Şık’ın  temyiz imcelemesi içse Yargıtay’da yapılıyor.
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 » Cuma günü gözaltına alınan Zarakol İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
la Zarakol ve avukatı Tolga Danışman savcılık sorgularının ardından adli kontrol 
koşuluyla serbest bırakıldı. Zarakol’un gözaltına alınmasına sebep olan olay, bir iş 
insanının şikayetiyle başladı. Polise ifade veren bu kişi hakkında spekülatif haber 
yaptırıldığını söyleyerek Zahide Üner’den şikayetçi oldu. Üner, geçen hafta Muğ-
la’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan Zahide Üner’in haber yaptırmak için avukatı vasıtasıyla Necla Zarakol’a 
ulaştığını söylediği iddia edildi. İddiaları kabul etmeyen Necla Zarakol ve avukatı 
adliyeye sevk edildi ve ifadelerinin ardından adli kontrol koşuluyla serbest bıra-
kıldı. Zarakol İletişim Genel Müdürü Nurcan Akad da yaptığı açıklamada Necla 
Zarakol’un 40 yılı aşan meslek yaşamı boyunca herkesin gözü önünde, şeffaf, titiz 
ve ilkeli bir duruşla inşa ettiğini belirtti ve karşı karşıya kaldıkları durumun mut-
laka bir yanlışlıktan kaynaklandığının ortaya çıkacağını söyledi.

 » Cumhuriyet gazetesi eski muhabiri Ali Kehribar, gözaltına alındı. Kütah-
ya’daki evinde gözaltına alınan 69 yaşındaki Kehribar’a emniyette birkaç yıl önce 
yaptığı sosyal paylaşımları soruldu.  Sevk edildiği savcılıkta ifadesinin ardından 
serbest bırakılan Kehribar, emniyette kendisine Adalet Yürüyüşüne katıldığının 
tespit edildiği ve bu konudaki düşüncelerinin de sorulduğunu söyledi.

20 ŞUBAT

 » Oyuncu Berna Laçin, idam cezası tartışmalarına ilişkin sosyal medyada yap-
tığı paylaşım nedeniyle ‘halkın dini değerlerini alenen aşağılama’ suçlamasıyla 1 
yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Anadolu 59’unu Asli e 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, sanık hakkında suç unsurlarının 
oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

 » Evrensel gazetesinde Tarsus Cezaevi’nde hak ihlali olduğuna ilişkin haberler 
nedeniyle gazetenin eski sorumlu müdürü İsmail Cem Şimşek’in yargılandığı Ba-
kırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, 
suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Şimşek’in beraatını kararlaştırdı.

 » Kapadokya’da Peribacalarının olduğu bölgedeki kaçak yapıları haber yapan 
İhlas Haber Ajansı Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin, ölüm tehdidi aldığını 
öne sürdü. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in bu haber nedeniyle kendisini 
suçladığını kaydeden Sağlamdin, “Göreme’de yaşayan tanıdıklarımdan telefonlar 
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geldi, ‘Sakın Göreme’ye gelme, burada seni arıyorlar” dediler. Göreme ve civarına 
gitmemeye çalışıyorum” dedi. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ise iddiasının 
asılsız olduğunu söyledi, “Şahsımın hiçbir basın mensubuna tehdit ve hedef gös-
terme söz konusu değildir” diye konuştu.

21 ŞUBAT

 » Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya, ‘sızdırılan mesajları yayınlama’ davasında 
yine 2 yıl hapis cezası verildi. Fatih Terim ile aralarındaki mesajları sızdırıldığı ge-
rekçesiyle Ünal Aysal ve mesajları yayınladığı gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı 
hakkında dava açılmıştı. Mahkeme bu davada Aysal’ı 10 ay, Kütahyalı’yı da 2 yıl 
hapis cezasına çarptırdı. Temyizde Yargıtay’ın kararı bozması üzerine dava yeni-
den görüldü. Mahkeme bu kez Ünal Aysal için beraat kararı verirken, Rasim Ozan 
Kütahyalı hakkında verdiği 2 yıl hapis kararında direndi.

 » İstanbul’da 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca başlatılan ve iş insanı Osman Kavala’nın yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu 
olduğu soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Osman Kavala’nın yanı 
sıra aralarında Can Dündar, Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanık hak-
kında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası istendi. Osman Kavala ve Yiğit Aksakaloğlu’nun tutuklu olduğu 
belirtilen iddianamede, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora,, Gökçe Yılmaz, Hanzade 
Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı da çıkartıldı.

 » Avrupa Parlamentosu 2018 Raporu, Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşüldü 
ve 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzake-
relerinin resmen askıya alınmasını öneren rapor, Avrupa Parlamentosu’nun 12 
Mart’ta Strasbourg’ta yapılacak genel kurulunda görüşülecek. Avrupa Parlamento-
su raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin hazırladığı raporda, Türkiye’de 
başkanlık sisteminin ‘açıkça demotokratik’ bir yönetim olarak değerlendirildi. Ra-
porda Türkiye’nin, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar 
alanlarında ciddi gerileme olduğu görüşü savunuldu.

22 ŞUBAT

 » Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri 
yayınladıkları gerekçesiyle Aydınlık Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Mustafa 
İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında ‘devletin gizli 
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kalması gereken bilgileri açıklama’ davası, 4 aylık yasal süreden sonra açıldı-
ğı gerekçesiyle düşürüldü. İstanbul 14’üncü Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın kapalı yapılan duruşmasında davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı, 
davanın 4 aylık yasal süreden sonra açıldığını belirterek düşürülmesini talep etti. 
Davayı yayının üzerinden Basın Kanunu’nun öngördüğü 4 ay geçtikten sonra 
açıldığı gerekçesiyle düşüren mahkeme, sanıklar hakkında ‘devletin güvenliğine 
ilişkin bilgileri temin etme suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına 
hükmetti.

 » İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin, Cumhuriyet gazetesi eski yazar ve yö-
neticileri hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onaması, Çağlayan’daki İs-
tanbul Adalet Sarayı’nda avukatlar ve gazeteciler tarafından protesto edildi. Adliye 
önündeki protestoda konuşan avukat Kemal Aytaç, ‘Adalet Nöbeti’nin Cumhuriyet 
davasından doğduğunu hatırlatarak, “İstinaf mahkemesinin bu kararı, bu ülke-
de artık mahkemeler olmadığı gibi yargıçların da 2017’den beri her hafta tutulan 
‘Adalet Nöbeti’nin tekrarlandığı eylemde konuşan avukatlar, “Bu sistemin korudu-
ğu siyasi düzene karşı buradayız’ dedi.

 » Barış İçin Akademisyenler grubunun ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlık-
lı bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak hük-
mün açıklanması geri bırakılan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Gülsün 
Güvenli’nin, şehit eşini ziyaret yükümlülüğü kaldırıldı. İstanbul 37’nci Ağır Ceza 
Mahkemesi, Dr. Güvenli’ye ceza verip hükmün açıklanmasını geri bırakırken, 
2015 yılında Hakkari’de  PKK’nın şehit ettiği Komiser Ahmet Çamur’un hakim eşi 
Gökçen Çamur’ ile ailesine taziye ziyaretinde bulunması yükümlülüğü getirmişti. 
Savcının itirazı üzerine taziye ziyareti ilişkin kararı kaldıran mahkeme Dr. Güvenli 
hakkında başka bir yükümlülüğe yer olmadığına hükmetti.

25 ŞUBAT

 » Cezaevindeki gazetecilerle ilgili CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıku-
lu’nun  CİMER’e yaptığı başvuruya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden 
verilen yanıtta, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtlı meslekleri, Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanlığı kayıtlarına göre  basın kartı sahibi olup olmadıkları araş-
tırılmaktadır. Bazı kuruluşlar basın faaliyeti dışında görev alan kişileri de basın 
çalışanı olarak değerlendiriliyor” yanıtı verildi.
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 » Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Jin Haber Ajansı editörü Zehra 
Doğan, cezaevinden tahliye edildi.  Zehra Doğan, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 
sokağa çıkma yasağı  ve operasyonlar sırasında sosyal medya paylaşımları nede-
niyle ‘örgüt propagandası’ suçundan açılan davada 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına 
çarptırılmıştı.

 » Yasa dışı ses kayıtlarını o dönem genel yayın yönetmeni olduğu Karşı Ga-
zetesi’nde yayımladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Eren Erdem, bir ay süreyle 
spor dahil bazı etkinliklerden men cezası aldı. Eren Erdem’e bu yasaklama, yaşa-
dığı hukuksuzluklar karşısında cezaevinde açlık grevi yapması nedeniyle disiplin 
cezasıyla getirildi.

26 ŞUBAT

 » Cumhuriyet davasında 5 yılın altında ceza alanların kararının onanması, 5 
yılın üstünde ceza alanların dosyasının Yargıtay’da görüşülmesi çelişkisine çözüm 
için hukukçular devreye girdi. Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Ceza Huku-
ku Profesörü Adem Sözüer, Yargıtay’ın infazı durdurup yeni bir içtihatla 5 yıldan 
az ceza alanlara da temyiz yolunu açabileceğini söyledi.

 » Kamu kurumlarına alınmayan muhalif gazetelerle ilgili CHP Niğde Millet-
vekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit 
Turhan, kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları gazeteleri kendi ihtiyaçlarına 
göre belirlediğini herhangi bir yasak olmadığını söyledi. Milletvekili Gürer ise, 
bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını “Ülkemizin en çok satan gazetesinden, 
en köklü gazetesine değin tarafsız yayın yapan gazetelere ciddi bir ambargo söz 
konusu” dedi.

27 ŞUBAT

 » KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için Nöbetçi Genel 
Yayın Müdürlüğü eylemine katılanlardan Ahmet Nesin, Erol Önderoğlu ve Şeb-
nem Korur Fincancı, haklarında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın 
duruşması yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar 
hapis cezası istemişle yargılanan sanıklardan Fincancı ve Önderoğlu ile avukatları 
hazır bulundu. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı savunma hazırlamaları için 
duruşmayı 15 Nisan’a bıraktı.
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28 ŞUBAT

 » Ak Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, 
terör örgütü üyesi PKK’lılara ‘gerilla’ dediği video hakkında Ekşisözlük’te açılan 
başlığı mahkeme kararıyla engelletti. Özhaseki’nin bir televizyon kanalına verdiği 
röportajda “Orada öldürerek, yok ederek bir sonuç elde edebiliyor musunuz, böyle 
bir sonuç olmaz. Geliş de tabi ki dağdaki gerilla için kolay değil” ifadelerini kullan-
dı. Videonun gündeme gelmesi ve basında yer almasının ardından Ekşisözlük’te 
“Mehmet Özhaseki’nin PKK’lılara gerilla demesi” başlığı açılmıştı.

 »  Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yıldan aşağı cezaları İstanbul Bölge İda-
re Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin onama kararına karşı Yargıtay’da itirazda bu-
lunuldu. Cumhuriyet davası avukatlarının hazırladığı 208 sayfalık dilekçe, isti-
naf mahkemesi aracılığı ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Mahkumiyet 
kararlarının açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle bozulması istenen dilekçede, 
Yargıtay’dan beş yılın altında hapis cezası alanların da temyiz hakkının olduğunun 
kabul edilmesi talep edildi. Dilekçede, ayrıca beş yılın altında hapis cezası alanlara 
temyiz yolunu kapatan yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava 
açılması ve buradan karar çıkana kadar infazların durdurulması da istendi.
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MART

1 MART

 » Ak pati İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve oğulla-
rını hakkındaki ‘Paraside Papers’ belgeleriyle ilgili ‘kişilik haklarına saldırıda bu-
lundukları’ iddiasıyla  Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç, muhabir 
Pelin Ünker ve Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.’ye 10’ar bin lira taz-
minat cezası verildi.  Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada sa-
nıklar davanın reddini istedi.  Mahkeme Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bülent 
Yıldırım adına 10’ar bin liralık tazminat ödenmesine hükmetti.

 » Bakırköy gazetesi internet bitesinde yer alan, Ak Partinin Bakırköy’de gösterdiği 
adayların parti içinde tartışmaya yol açtığı haberi nedeniyle, İlçe Başkanı Tülin Maz-
lumoğlu Kestane’nin başvurusu üzerine erişim engeli getirildi. Bakırköy 4. Sulh Ceza 
Hakimliği’nin habere değil siteye erişim engeli getirmesi ‘basın özgürlüğüne darbe’ 
olarak nitelendi. Kararda, “Kişinin şeref ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşü-
recek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış 
kişilik haklarına saldırıdır” denildi.  CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, 
kararı veren hakimin Ak Parti Elazığ Merkez İle Başkanı iken hakimliğe geçtiğini be-
lirterek, “45 saniye sörün mülakatla hakim yapılacak, sonra ilk görev yerinizde üyesi 
olduğunuz partinin ilçe başkanının haksız bir şikayeti üzerine erişim engele getire-
ceksiniz” dedi. “Bakırköy gazetesi internet sitesi sahibi Rafet Yıldırım, “Haberimizde 
herhangi bir hakaret olmamasına rağmen bu kararın alınması yargının siyasallaştığı-
nın açık örneğidir. Sıradan bir perde akası haber için 15 senelik siteyi kapattılar” dedi.

 » Uluslararası Basın Enstitüsü’nün öncülüğünde başlatılan bağımsız gazetelere 
destek kampanyası, BirGün ve Evrensel gazeteleriyle sürüyor. IPI Türkiye Koordi-
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natörü Caroline Stockford, bağımsız basına abonelik yoluyla Cumhuriyet gazetesi 
için oluşturulan ‘1 Subscribe’ kampanyasının ikinci ayağının BirGün ve Evrensel 
gazeteleriyle sürdüğünü söyledi.

2 MART

 » 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği id-
diasıyla yargılanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili 
Eren Erdem ve gazetenin eski sahibi Turan Ababey hakkında açılan davada mah-
kumiyet kararı verildi. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 
Eren Erdem ve Turan Ababey, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek 
yardım etmek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Gazete çalışanı Emre 
Erciş’e aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken 2 sanık sanığın beraatı 
ve 6 sanığın dosyasının da ayrılması kararlaştırıldı. Halen tutuklu olan Eren Erdem 
17 ay daha cezaevinde kalacağı belirtilirken, tutuksuz sanık Turan Ababey kararın 
ardından tutuklandı.

 » Türkiye’de çalışan bazı uluslararası gazetecilerin süresi dolan akreditasyonla-
rı uzatılmadı. Alman İkinci Televizyonu ZDF’nin İstanbul Bürosu şefi Jörg Brase 
ve Tafesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Siebert’in yaptıkları 
basın kartı başvurularının da kabul edilmediği belirtildi. Almanya Dışişleri Sözcü-
sü buna tepki göstererek, “Anlamak mümkün değil” açıklaması yaptı.

3 MART

 » Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici’nin işine son verildi. 9 yıl-
dır Hürriyet okur temsilciliği görevini yapan Faruk bildirici, okurlarının görüş 
ve tepkilerini her hafta dile getirirken gazetenin yaptığı hataları da sütununa 
taşıyordu. Bildirisi geçen hafta ‘Olay yok, yanıt var’ başlıklı yazısında, Ankara’da 
polisin kadın göstericiyi taciz haberini vermeyen gazetenin, İçişleri Bakanı’nın 
polisi savunan açıklamasına yer vermesini eleştirmişti. Faruk Bildirici bugünkü 
‘Ayrılık zamanı’ başlıklı yazısında, “Ben hep gazetecilik sessizlerin sesi, mağdur-
ların savunucusu, kamu yararının yılmaz bekçisi olsun; bağımsızlığından ödün 
vermesin; çıkar gruplarına aracılık etmesin, gerçekleri deforme etmeden akta-
ran, her konuya ve herkese eleştirel yaklaşan bir güç olsun istedim. Ben hep ga-
zetecilik kazansın istedim. Bugün olmamış olabilir ama yarın mutlaka” ifadele-
rine yer verdi.
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 » Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisine imza atan-
lardan Prof. Dr. Füsun Üstel’e verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 3. Dairesi’nce onandı. Oy çokluğu ile alınan karara şerh koyan üye, 
dosyanın ilk derece mahkemesine geri gönderilmesi gerektiğini belirtti. Muha-
lif üye şerh yazısında atılı suçun ‘terör örgütü propagandası yapmak’ değil, TCK 
301’de düzenlenen ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama suçunu oluşturdu-
ğunu’ savundu.

5 MART

 » CHP Bilim Platformu’nca hazırlanan ‘Otoriterleşen Türkiye’nin Çölleşen 
Medyası’ başlıklı politika notunda, Ak Parti iktidarında gazeteciler üzerindeki 
baskıların arttığı ve bugün medyanın yüzde 95’ini iktidarın tam kontrolü altın-
da olduğu vurgulandı. Türkiye’nin, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 17 yılda 
99’uncu sıradan 157’nci sıraya gerileceği belirtilen raporda, Türkiye’nin ‘haberlere 
güvensizlik oranında dünya ülkeleri arasında ikinci sırada olduğu kaydedildi.

6 MART

 » TV5’te yayınlanan ‘Çağlar Cilara ile Gündemdekiler’ programı, CHP Beyoğlu 
belediye başkan adayı Alper Taş’ın konuk olduğu ve “Biz LGBT meclislerinde alınan 
kararın ve sorunlarının takipçisi olacağız” dediği program gerekçe gösterilerek ya-
yından kaldırıldı, gazeteci Çağlar Cilara da işten çıkarıldı. İşten çıkarıldığını Twitter 
hesabından duyuran Cilara, “TV5 macerası da bitti. Türkiye’de gazeteciler siyasi ku-
tuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor.  Ben sorumu sorarım, haber 
çıkartırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım Soru sormaya devam edeceğim 
merak etmeyin” mesajı paylaştı. TV5’ten yapılan açıklamada da “Toplumsal değerle-
ri ve ahlaki değerlerimizi önceleyerek yayınları sürdüreceğiz” denildi.

 » Akit TV’de 10 Kasım 2015’te “Zulüm 1938’de son buldu” ifadeleriyle ilgili 
olarak Sorumlu Müdür Ali Özken’in, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçun-
dan açılan dava karara bağlandı. Küçükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de görülen davada ‘Sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlan-
madığı” gerekçesiyle Ali Özken hakkında beraat kararı verildi.

 » Sözcü’ye azılan FETÖ davasında ilk iddianameyi hazırlayan savcı Asım Ek-
ren’in, 2002 yılında görev yaptığı Osmaniye’de soruşturmasını yürüttüğü cinsel 
istismar davasında şüpheliden haksız menfaat sağlamaya çalıştığı suçlamasıyla 
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10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Ekren, daha sonar Karabük 
cumhuriyet savcısı olarak görevlendirildi, 2015 yılında İstanbul cumhuriyet savcı-
lığına, 4 Aralık 2018’de de Büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığına getirildi. Bir 
gün sonra Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevlendirildi. 

7 MART

 » Gazeteci- yazar Ertuğrul Akbay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Babıa-
li’de siyasetten magazine, spordan ekonomiye her alanda ‘Gölge Adam’ sıfatını 
kazanan ve bu isimle gazete çıkaran 54 yıllık meslek duayeni Ertuğrul Akbay 80 
yaşındaydı. Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın babası olan Ertuğrul Akbay, oğlu 
başta olmak üzere gazetenin yönetici ve yazarlarına atılan iftiraları hazmedeme-
di. Hakkında yakalama kararı bulunduğu için yurt dışından dönemeyen oğlu Bu-
rak’ın hasretiyle sağlığı bozulan Akbay, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Burak 
Akbay, babasının cenazesine gelemedi.

 » Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat, ‘kişiler arasındaki ha-
berleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek’ suçundan yargılandığı davada beraat 
etti.  Evrensel’de 2010 yılında yayımlanan ‘Vekilleri fitiller bu işi çözerim’ başlıklı 
haberde, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile TBMM 
Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan kuzu ‘ya ait olduğu ses kayıtları yayımlan-
mıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Polat hakkında ‘kişiler arasındaki 
haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek’ suçundan dava açılmış ancak 2012’de 
çıkan yasa kapsamında Polat hakkında kovuşturma ertelenmişti.  Ancak 3 yıl için-
de başka bir suç işlendiği için kovuşturmaya yeniden başlanmıştı.

8 MART

 » Tiyatro oyuncusu Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında 
açılan davada verilen beraat kararına savcılık itiraz etti. İstanbul Anadolu 59’uncu 
Asliye Ceza Mahkemesi, Berna Laçin hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ 
suçlamasıyla açılan davayı geçen 19 Şubat’ta karara bağlamış, sanığın sosyal medya 
paylaşımının ‘ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve kamu bakışı 
bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı’ gerekçesiyle beraat kararı 
vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama-
da, “sanığın suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen 
verilen beraat kararı için istinaf talebinde bulunulmuştur” denildi.
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 » Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK)  son 8 yılda medya hizmet sağla-
yıcılarına  16 bin 43 müeyyide uygularken, 250 milyon 503 bin  111 lira idari para 
cezası kestiği açıklandı. Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu rakamları 
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, RTÜK’ün 2010-2018 yıllara arasında 
uyguladığı müeyyideleri sorması üzerine açıkladı.

10 MART

 » Türkiye’de görev yapan ve basın kartları yenilenmeyen 2 Alman gazeteci 
bugün Türkiye’den ayrıldı. Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas 
Seibert ile Alman ikinci kanalı ZDF Televizyonu İstanbul Büro Şefi Jörg Brase’in 
basın kartı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mart ayı 
başında reddedilmişti. Bu arada Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği basın ateşesin bu 
iki yayın organını ziyaret ederek “Muhabirlerinizi değiştirin basın kartı verelim” 
teklifinde bulundu. Ancak her iki yayın kuruluşunun da bunuh9n ‘yayınlarına 
müdahale olduğu’ gerekçesiyle reddetti.

11 MART

 » Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına “Sarf 
edeceğiniz görüşler Türkiye’de tutuklama nedeni olabilir” diyerek seyahat uyarı-
sında bulundu. Bu uyarı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Avrupa’da, Alman-
ya’da terör örgütü toplantılarına katılıp sonra Türkiye’de tatil yapanlar için tedbir 
aldık. Havalimanları içeriye girsinler, gözaltına alıp yallah” sözleri üzerine yapıldı. 
Uyarıda, son iki yıl içinde Türkiye’de çok sayıda Alman vatandaşının ‘keyfi tutuk-
landığı’ iddiasına da yer verildi.

 » TRT, seçim kampanyasında iktidara muhalefetten 10 kat fazla yer vermekle 
eleştirildi. TRT Haber’in 1- 28 Şubat arasındaki yayınlarıyla ilgili yapılan incele-
mede Ak Parti’ye 49 saat 59 dakika 12 saniye, MHP’ye 3 saat 32 dakika 26 saniye, 
CHP’ye 5 saat 47 dakika, İyi Parti’ye 55 dakika yer verildiği ortaya çıktı. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İsmet Demirdöğen “İfade ve haber alma 
özgürlüğünü sağlamakla görevli RTÜK sorumluluktan kaçınıp, pasif bir izleyici 
konumuna düşürülmüştür” dedi.

 » Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni Mete Belovacıklı, ‘Söyleyecek öyle 
çok sözümüz var ki’ başlıklı bugünkü yazısında Milliyet gazetesinin kapatılacağı-
na ilişkin ortaya atılan iddialara “Milliyet kapanıyor mu? Yanlış bir soru. Milliyet 
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kapanıyor. Yalan haber. Doğru olan: Milliyet kapanmıyor” yanıtını verdi. Geçen 
kasım ayından bu yana belli aralıklarla bazı köşe yazarlarında ve sosyal medya he-
saplarında ‘Milliyet kapanıyor’ iddialarının ortaya atıldığını belirten Belovacıklı: 
yazısında şu ifadelere yer verdi: “Milliyet gazetesi 68 yıllık geçmişiyle daima Türk 
basının en önemli yayın kuruluşlarından biri olmuştur. Demirören Medya Grubu 
çatısı altında geleneklerine bağlı olarak yayın hayatına dün olduğu gibi bugün ve 
yarın da sadece internet sitesi olarak değil, basılı olarak da devam edecektir.”

12 MART

 » Mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen Gün Mat-
baacılık sahibi Kasım Zengin’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı 
davada 5 sanığa ceza ve tahliye geldi. İstanbul 26’ncı Ağır ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın beşinci duruşmasında Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin ile 
çalışanlar Erdoğan Zemur, İrfan Karaca, Mahmut Abay ve İhsan Silmiş, ‘örgüte 
üye oldukları’ gerekçesiyle 7.5’ar yıla hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

 » Burdur’dan Ankara’ya giden otobüste bir yolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın tam sayfa fotoğrafı olan gazetenin otobüsün merdivenine konuldu-
ğu gerekçesiyle şoförden şikayetçi oldu. Karakola götürülen ve ‘Cumhurbaşkanına 
hakaret’ suçlamasıyla ifadesi alınan şoför R.K., “Otobüsü temizledikten sonra ga-
zeteyi basamağa koydum. Perona geldiğimde tanımadığım bir kişi gazeteyi düşür-
dü, ben alıp tekrar basamağa koydum. Cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir 
düşüncem yok” dedi.  Hazırlanan evrak savcılığa gönderildi.

 » İstinaf Mahkemesinin Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında ceza 
alan gazetecilerin cezalarını onamasının ardından, yaşanan ‘adaletsizliğin’ gideril-
mesi için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Geçen hafta istinaf 
mahkemesi başkanlarıyla çalıştık. Belli hapis cezalarının istinafta kesinleşip kanun 
yolunda temyize gitmemesi tartışması yaşandı. Bu konuda adaletsizlik var mı yok 
mu üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bakan Gül, istinafla ilgili nisan mayıs aylarında 
yasal düzenleme yapılacağını da söyledi.

13 MART

 » Alman ZDF televizyonunun İstanbul büro şefi Jörg Brase’nin, basın kartı sü-
resinin uzatılmaması üzerine ülkesine döndükten sonra, Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı’nca bu kararın değiştirildiği bildirildi. Jörg Brase, basın kartının 
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uzatıldığını açıkladığı paylaşımında “Türkiye kararını düzeltti. Önümüzdeki gün-
lerde İstanbul’a döneceğim” ifadesine yer verdi. Jörg Brase ile Tagessspiegel gaze-
tesi muhabiri Türkiye’de basın kartı süresinin uzatılmaması üzerine 10 Mart günü 
Türkiye’den ayrılmışlardı.  Bu arada Alman Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yönetiminde Türkiye’nin demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi Avrupa de-
ğerlerinden uzaklaştığını ileri sürerek, “İki Alman gazetecinin Türkiye’de ayrılmak 
zorunda bırakılmaları, Türkiye ile AB üyelik sürecinin sonlandırılmasına gerekçe 
olmamalı” diye yazdı.

 » Avrupa İnsan hakları Mahkemesi (AİHM)Ülkede Özgür Gündem gazetesin-
de 2004-2006 yılları arasında 11 makale ve haber nedeniyle açılan davardan 7’sin-
de mahkum olan ancak Yargıtay’ın bozma kararından sonra beraat eden gazetenin 
sahibi Ali Gürbüz’ün yaptığı bireysel  başvuruyu karara bağladı. AİHM, Türki-
ye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ’ifade özgürlüğünü’ kapsayan 10’uncu 
maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle hükümetin Ali Gürbüz’e 3 bin 500 euro manevi 
tazminat ödemesine karar verdi. Türkiye’de peş peşe açılan davaların ve uzun yargı 
sürecinin ‘bir çeşit taciz’ olduğu vurgulanan kararda, bu uygulamanın gazetecile-
rin gözünü korkutmak ve cesaretini kırmak amacına yönelik olduğu savunuldu.

14 MART

 » Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında ‘FETÖ üyesi’ olduğu id-
diasıyla açılan soruşturmada ‘takipsizlik kararı’ verildi. Fatih Portakal’a soruşturma, 
babasının vefat ettiği dönemde FETÖ’nün medya imamı Ekrem Dumanlı’nın baş-
sağlığı mesajına bir mesajla karşılık verdiği gerekçesiyle açılmıştı. İfadesi alınan Fatih 
Portakal’ın izniyle cep telefonu incelendi ve mesajın babasının vefat ettiği tarihte atıl-
dığı görüldü. Savcılık, Fatih Portakal’ın FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçunu 
işlediğine dair yeterli delil olmadığı için takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

 » Anayasa Mahkemesi (AYM), kitlesel gösteriler sırasında sık sık atılan ‘Katil 
polis hesap verecek’ sloganını polise hakaret suçu olarak değerlendirmedi. AYM, 
yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında atıldığında bu sloganın ‘rahatsız edici içeri-
ğe’ sahip olmasına karşın, kolluğun muamelesine karşı eleştiri amacıyla atıldığı ve 
genel nitelikli olduğuna vurgu yaptı. AYM bu kararı, İstanbul’da 7 yıl önce gözaltı 
sırasında ‘Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız, baskılar bizi yıl-
dıramaz’ sloganı attıkları için polise hakaretten mahkum olan 3 öğrencinin ifade 
özgürlüğünün ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
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 » Model Didem Soydan hakkında sosyal medya paylaşımında ‘terör örgütü 
propagandası’ yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. 
Didem Soydan, Cumartesi Anneleri’nin eylemine polis müdahalesinden sonra, bu 
gruptan bir annenin fotoğrafını paylaşıp altına ‘Bir anne, evladını arıyor. Onlar be-
nim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür 
dilerim. Siz çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz’ yazdı. Bunun üzerine ‘terör 
örgütü propagandası’ yapmaktan soruşturma başlatan savcılık, Soydan hakkında 
‘söylenen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği’ gerekçesiyle 
takipsizlik kararı verdi. 

 » Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin as-
kıya alınmasını öneren raporu 109 ‘hayır’ oyuna karşı 370 oyla kabul etti. Türki-
ye’de ağır insan hakları ihlallerinden söz edilerek, Avrupa Birliği ile üyelik mü-
zakerelerinin askıya alınması istenen raporda ayrıca ilişkilerin ‘etkin bir ortaklık 
kapsamında yeniden tanımlanması’ istendi. Avrupa Parlamentosu’nun bu kara-
rının tavsiye niteliğinde olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, ‘tek taraflı ve 
objektiflikten uzak tutuma tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün 
değildir” denildi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Bu itibarsız karar, AP’nin ardın 
sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir” dedi.

15 MART

 » AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada 
tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem 
Demirkale tahliye kararı verildi. Ancak savcının itirazı üzerine bir üst mahkeme tah-
liye kararını kaldırdı , Ercan Gün ve Muharrem Demirkale cezaevinde kaldı. İstanbul 
14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada diğer tutuklu sanıklar Ali 
Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in tahliye, Ali Öz’ün de ev hapsinin kaldırılması 
talepleri reddedildi. Dink ailesi avukatlarının başvurusu üzerine eski İstanbul Valisi 
Muammer Güler’in tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

 » Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için 1 yıl 
3 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası istinafta onanan Prof. Dr. Füsun Üstel 
için görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimler Bölümü bildiri yayınladı. 
Bildiride, “Hocamız, arkadaşımız Prof. Dr. Füsun Üstel’e verilen hapis cezasının isti-
naf mahkemesi tarafından onaylandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Prof. Dr. 
Üstel’e verilen bu ceza ifade özgürlüğü açısından kabul edilemez niteliktedir” denildi.
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16 MART

TRT’de çalışanların sayısına ilişkin CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gü-
rer’in soru önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  ku-
rumun kadrosunda sözleşmeli p5 bin 57 personelin çalıştığını ve özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak da 246 personelin istihdam edildiğini açıkladı. Soru 
önergesinde kurum tarafından bedeli ödenip ancak gösterilmeyen yayınlarla ilgili 
olarak da Oktay, “Bedeli ödenerek ya da satın alınarak yayına verilmemiş herhan-
gi bir program bulunmamaktadır. ‘Kuşlar bizim Gibi’ adlı yapım gecikmeli olarak 
yayınlanmıştır” dedi.

18 MART

 » HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin katıldığı bir televizyon programın-
da CHP’nin Ankara İstanbul adayları için “Yavaş ve İmamoğlu seçilmişse bile-
cekler ki HDP oylarıyla seçilmiştir” sözlerinin, Demirören Grubu yayın organları 
Hürriyet, Posta ve CNN Türk internet sitelerinde çarpıtılarak verildiği ileri sürül-
dü. Hürriyet’te haber “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: 
İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla verildi. 
Habere gelen tepkiler üzerine Hürriyet’ten, “Haberi eleştiren çevreler bizden değil 
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidir” açıklaması yapar-
ken, Ekrem İmamoğlu Hürriyet’e ‘özür dileyin” diye tepki gösterdi.

 » Hürriyet gazetesinin Demirören medya Grubu’na satılmasının ardından ge-
nel yayın yönetmenliği görevinden istifa eden gazeteci Fikret Bila, yeniden köşe 
yazarlığına başladı. Halk TV İnternet Sitesi’nde ilk yazısı bugün yayınlanan Fikret 
Bila, ‘Türkiye nereye gidiyor?’ başlığını attı.

19 MART

 » Adana’da 2017 yılında üç okuldaki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip 
molotof kokteyli atan Ali Balduz,18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 12’nci  
Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu yargılanan Balduz’u, ‘silahlı terör örgütü adına suç 
işleme’, ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, ve büstü 
tahrip etme’ suçlarından mahkum etti.

 » Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, iktidar tarafından medyanın kuşa-
tılmasıyla gazete satışlarının düşmesi arasında paralellik olduğunu savundu. ‘Gaze-
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teciliği, gazeteleri öldürün’ başlıklı yazısında bu sürecin 2008 yılında başladığını ve 
ülkenin en büyük medya grubunun el değiştirmesiyle hızlandığını ileri süren Bursa-
lı, Haber Türk ve Vatan gazetelerinin kapatıldığını, son iki yılda gazetelerin net 250 
bine yakın tiraj kaybettiğini yazdı.  Bursalı yazısında “İktidarın ‘gazeteciliği, gaze-
teleri öldürün’ politikasının geldiği nokta bizler için içler acısı” ifadelerini kullandı.

 » Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda geçen ekim ayında öldürülen 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı, Suudi Arabistan Prensi Salman’ın muhaliflerini ortadan 
kaldırmak için iki yıl önce oluşturduğu ‘Acil Müdahale Grubu’ tarafından infaz 
edildiğini yazdı.  Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlacık da katıldığı 
Erzurum’daki bir konferansta, “Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar 
doları sırf medyaya ayırdı, bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın dine. Ameri-
ka’dan birçok gazeteci beni arıyor ciddi para dağıtıldığını artık kimsenin bu kim-
senin cinayeti yazmadığını söylüyor” dedi.

GAZETECİ GÜLDEN AYDIN, VEFAT ETTİ. 

Yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle 1.5 yıldır tedavi gören Gülden Aydın, 
61 yaşındaydı.  Hürriyet gazetesinde uzun yıllar uzman muhabir olarak görev ya-
pan Gülden Aydın, başarılı haber ve röportajlarıyla bir çok ödüller kazandı. 61 
yaşında vefat eden Gülden Aydın için Basın Konseyi ve meslek kuruluşları birer 
başsağlığı mesajı yayınladı.

BASIN KONSEYİ: GÜLDEN AYDIN’I 

YİTİRMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

Hürriyet Gazetesi muhabiri, gazeteciliğin yılmaz neferi meslektaşımız Gülden 
Aydın’ı yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Yaşamı boyunca muhabirlik heyecanını 
yitirmeyen, araştırıcı gazetecilikte ses getiren çok sayıda haber ve röportajlara imza 
atan meslektaşımız Gülden Aydın, 1.5 yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. 
Kadına şiddet ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi gibi toplumsal so-
runlarla ilgili haberleriyle de çok sayıda ödül alan 61 yaşındaki Gülden Aydın, 
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uzun yıllardır Hürriyet gazetesinde uzman muhabir olarak görev yapıyordu. 
Basın Konseyi olarak Gülden Aydın’ın ailesine, görev yaptığı Hürriyet gazetesin-
deki meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

BASIN KONSEYİ

20 MART

 » Gazeteci- yazar Ahmet Altan, bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 7 bin lira para cezasına 
çarptırıldı. İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Silivri Ce-
zaevi’nden SEGBİS bağlantısıyla katılan Ahmet Altan, Cumhurbaşkanı ile kişisel 
ilişkisinin olmadığını bu nedenle hakaret etmek için bir nede bulunmadığını belir-
terek, yazdığı yazının kişiliğe değil siyasi eyleme yönelik eleştiri olduğunu söyleri. 
Mahkeme, ‘Cumhurbaşkanına hakaret suçu sabittir’ diyerek Altan’ı 7 bin lira adli 
para cezasına çarptırdı.

 » Akit TV muhabiri Mehmet Özmen’in, Ankara Ulucanlar Cezaevi’nin bahçe-
sindeki darağacı önünden yayın yaparken, Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen’in 
idamını beklediğini belirterek, “Türk kamuoyu PKK terör örgütüne, FETÖ terör 
örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal 
Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de bu darağacında asılmasını, idam edilmesini 
bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabi ki, takdir yine kamuoyunun” 
dedi. Buna tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, “Akit TV’nin ipini elinde tutana 
sesleniyorum. Biz kuvayımilliye olan Cumhuriyet Halk partisiyiz Bizi tehditler yıl-
dıramaz” dedi.  Genel Başkan yardımcısı Tuncay Özkan da “Alçak! Bunun hesabını 
yargı önünde vereceksin” diyerek tepki gösterdi.

 » Evrensel gazetesi eski yazı işleri müdür Çağrı Sarı, ‘Paradise Papars’ haberleri 
nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti. Döne-
min Başbakanı Binali Yıldırım ve oğulları ile dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak ve kardeşinin ‘off-shore’ hesaplarını ortaya koyan Paradise 
Belgeleri haberiyle ilgili yaptıkları şikayet üzerine Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, ‘üzerine atılı suç oluşmadığı’ gerekçesiyle Çağrı 
Sarı hakkında beraat kararı verdi.
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GAZETECİ ERGUN EMEK, İSTANBUL’DA VEFAT ETTİ. 

Mesleğe 1960 yılında Dünya gazetesinde mesleğe başlayan Ergun Emek, Hürri-
yet,, Milliyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde görev yaptı. Uzun yıllar Milliyet Spor 
Servisi’nde çalışan Ergun Emek, 81 yaşında ve Basın Şeref Kartı sahibiydi.

21 MART

 » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesinin MİT TIR’ları ola-
rak bilinen olayla ilgili dosyayı dönemin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Ekrem Dumanlı’dan aldığı yönündeki haberi hakkında açtığı 1 liralık tazminat da-
vasını kazandı. Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Sabah 
Gazetesi, iftira mahiyetinde gerçek dışı haber yaptığı gerekçesiyle mahkum oldu.

 » Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar hakkında, ‘Sözcü savcısı sa-
bıkalı çıktı’ haberi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kamu 
görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. 
Savcılıkta ifadesi alınan gazeteci Avşar, Sözcü davası iddianamesi başta olmak 
üzere dikkat çeken kararlar veren bir savcının hakkında kesinleşmiş mahkeme 
kararının bulunmasının dünyanın her yerinde haber değeri taşıdığını söyledi. 
Seyhan Avşar, “Yaptığım bu haberle; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme 
hakkına sahip çıktım” dedi.

 » Ankara’da müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nin bahçesindeki darağacı 
önünden yayın yaparken “Türk kamuoyu PKK ve FETÖ terör örgütüne de yandaşlık 
yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isim-
lerin işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum” 
ifadelerini kullanan Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında savcılık ’tehdit’ suç-
lamasıyla resen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapı-
lan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Akit TV muhabirinin ‘Türk kamuoyu 
Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor’ şeklindeki sözleri üzerine 
hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı” de-
nildi. Akit TV de ‘canlı yayında kullanılan bu ifadeler kurumun görüşü olmadığını ve 
kastı aşan bir cümlenin sarf edilmesinden üzüntülü olduklarını’ açıkladı.

 » Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisine imza attıkla-
rı gerekçesiyle yargılanan Taylan Tarhan, Tuna Kuyucu ve İlker Birbil, ‘terör örgütü 
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propagandası yaptıkları’ suçlamasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 
27’nci Ağır Ceza Mahkemesi üç akademisyene ‘örgüt propagandası’ suçundan 15’er 
ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Aynı mahkemede yar-
gılanan akademisyen Nevin Zeynep Yelçe, ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Yelçe’nin mahkumiyet kararı istinaf mahkemesine taşınacak.

GAZETECİ MEHMET SAVAŞ TÜMER, 
EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ. 

Mesleğe 1968 yılında Ulus gazetesinde başlayan Tümer, uzun yıllar Milliyet gaze-
tesinde muhabir, editör ve Almanya Servisi sorumlusu olarak çalışmıştı. 71 yaşında 
vefat eden Mehmet Savaş Tümer, gazeteci Yurttaş Tümer’in babasıydı.

22 MART

* Cumhuriyet gazetesi eski yazı işleri müdürü Bülent Erdoğan ve sorumlu mü-
dürü Faruk Eren, Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet 
Özhaseki hakkında yayımlanan haber nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Cum-
huriyet gazetesinde Özhaseki’nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 
dönemle ilgili ‘Ne istedilerse almışlar’ başlıklı haber yayımlanmış, bu habere gön-
derilen tekzip de gazetede yer almıştı. İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davada Eren ve Özdoğan, 84 bin lira adli para cezasına çarptırıldı ve hük-
mün açıklanması geri bırakıldı.

BASIN KONSEYİ: YSK VE RTÜK’Ü TARAFSIZ
ÖZGÜR YAYINCILIK İÇİN GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Yerel seçimlere günler kala medyamızda yaşanan ve yaşatılanların basın özgür-
lüğünü ve halkın haber alma hakkını örselediğine bir kez daha tanıklık ediyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilirken ülkeye daha fazla demokrasi ve 
daha fazla özgürlük vaatleri verildiği halde, 9 ay sonra yeni bir seçim atmosferinde 
maalesef geçmişi arar olduk.

Türkiye’de siyasi iktidarın, basın özgürlüğü olduğundan söz etmesine rağmen;



-53-

- Cumhurbaşkanının mitinglerinde açık açık halka, ‘televizyonlara talimat ver-
diğini’ açıklamasını,

 - Kamu yayıncılığı yapan ve halkın vergilerinden güç bulan TRT’nin, adaylara 
ve siyasi partilere yayınlarında eşit yer vermemesini,

- Halk arasında ‘yandaş’ olarak nitelenen medyanın, az sayıda yayınına aldığı 
muhalefetin başkan adaylarına hoyratça sorular sormasını ve iktidar sözcüsü gibi 
yayın yapmasını,

- Muhalefet liderinin darağacında asılmasını, idam edilmesini beklediğini canlı 
yayınlarda muhabirlerin söyleyebilmesini,

- RTÜK’ün, bu kanalların yayınları hakkında gerekeni yapmamasını,
- İktidar ittifakının adaylarına propaganda saatlerinin cömertçe orantısız ve-

rilmesini,
- Atfedilen iddialara karşılık, cevap vermeye çalışan adayların cevap hakkı ta-

nınmamasını,
- Belli bir merkezden hazırlandığı izlenimi veren ve algı yaratan ısmarlama 

haberlerin aynı başlık altında birçok medyada yer almasını,
- Habere özgürlük isteyen kalemlerin, gazetecilerin işten çıkarılmalarını, bu-

nunla da medya çalışanları üzerinde korku, baskı yaratılmasını,
Hangi basın özgürlüğü, haklar ve hukuk prensipleri ile bağdaştırmak müm-

kündür? 
Hiç olmazsa seçime bir hafta kala;
Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) 

ve bağımsız Türk Yargısını, kendilerine Anayasa ve yasalarla verilen görevleri ifa 
etmek ve demokrasinin vazgeçilmezi olan ‘halkın gerçeklere ulaşma hakkını’ sağ-
lamak üzere harekete geçmeye davet ediyoruz. Medyadaki kabul edilemez bu du-
rumu bir kez daha dikkatlerine sunmayı görev biliyoruz.

BASIN KONSEYİ

24 MART

 » Demirören Medya Grubu, İstanbul ve İzmir’de CHP Gençlik Kolları üyeleri 
tarafından protesto edildi. CHP Genel B:aşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na haberlerde 
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e canlı yayınlarda sansür uygulandığını ileri süren CHP Gençlik Kolları üyeleri, 
İstanbul ve İzmir’de Demirören Medya Grubu’nun önüne giderek siyah çelenk bı-
raktı. Protesto gösterisine konuşan Ozan Uyan, “Bir zamanlar Türk medyasının 
amiral gemisi olan bu medya grubu iktidarın dümen suyuna girmiş, tarafsızlığını 
yitirmiş ve artık batmıştır” ifadelerini kullandı.

25 MART

 » FOX TV’de sabahları ‘Çalar Saat’ programı ile izleyici karşısına çıkan İsmail 
Küçükkaya, ekrana getirdiği ‘Çalar Saat Gazetesi’ için haftanın üç günü kaleme 
aldığı ‘başyazı’ metinlerini ‘Biraz Cesaret’ kitabında topladı. Kitabıyla ilgili. Sözcü 
gazetesinde Saygı Öztürk’e röportaj veren İsmail Küçükkaya bugün medyadaki or-
tamı anlatırken, “Özgürce, çekinmeden soru sormaya hasretiz. Konuların serbest-
çe tartışılmasına hasretiz” ifadelerini kullandı. Demokrasiye inancın korunması 
gerektiğini, toplumsal umutsuzluğun da çok tehlikeli olduğunu belirten Küçükka-
ya, “Bunu aşmak için görev e başta bağımsız medyaya düşüyor. Halkın gerçeğini 
görmek, anlamak ve aktarmak. İktidarı uyarmak, Görev budur” dedi.

26 MART

 » Evrensel gazetesi muhabiri Cansu Pişkin, geçen nisan ayında yayınlanan 
‘Boğaziçililere Özel Savcı’ başlıklı haberinde ‘terörle mücadelede görev alan kamu 
görevlisini hedef göstermek’ suçlamasıyla hakkında açılan davada yargılandı. İs-
tanbul 36’ncı Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında sa-
vunma yayan Cansu Pişkin, suçlamaları reddetti.  Boğaziçili öğrencilerin adliye-
ye çıkarıldığı gün soruşturma saçısının değiştirilmesini haber yaptığını belirten 
pişkin, gazetecilik faaliyetin suçlama konusu yapılamayacağını söyledi ve beraat 
kararı verilmesini istedi. Avukatı da bu konuda Yargıtay kararlarını mahkemeye 
sunarak müvekkilinin beraatını talep etti. Savcı ise mütalaasında Pişkin’in cezalan-
dırılmasını istedi. Mahkeme duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi.

 » ‘Barış İçin Akademisyenler’ grubunun Güneydoğu’da terörle mücadele ve so-
kağa çıkma yasakları sırasında ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza 
atan akademisyenlerden 5’inin yargılandığı davada karar verildi. İstanbul 27’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Mimar Sinan Üniversitesi’nden Sinem Sencer 
Sipahi, Boğaziçi Üniversitesi’nden Ayşegül Soysal ve Melike Acar, Yalova Üniver-
sitesi’nden S.A. ve emekli Prof. Dr. M.S.’yi, ‘terör örgütü propagandası yapmak-
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tan’ suçlu bulundu. Mahkeme sanıklardan 1 yıl 3’er ay hapis cezası verdiği 4 sanık 
hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı alırken, Yalova Üniversitesi 
araştırma görevlisi S.A.’yi ise ‘kastın ağırlığı’ gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına 
mahkum etti ve ertelemedi. Karar itiraz yoluyla istinaf mahkemesine taşınacak.

27 MART

 » CHP yerel seçime kısa süre kala hükümete yakın medya organlarında ‘CHP, 
Saadet Partisi ve İyi Parti’nin PKK ile bağlantılı adayları’ başlığıyla yayınlanan top-
lu davalarla yargıya taşıyor. CHP Genel merkezi ve iddialarda adı geçen 350 ada-
yın, bire bir aynı içerikli haberi yayınlayan aralarında Hürriyet, Sabah, Milliyet, 
Akşam, Star, A Haber gibi gazete ve televizyonlara ‘haberin yayından kaldırılması’, 
‘‘hakaret ve iftira’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’., ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen 
tahrik’ suçlamalarıyla ayrı ayrı dava açacağı ve dava dilekçelerinin hazırlandığı 
açıklandı.

 » CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, partisi hakkında ‘karalama haber 
yaptığı’ iddiasıyla CNN Türk Televizyonunu, adını kullandığı ABD merkezli CNN 
International Televizyonu’na şikayet etti. Şikayet mektubunda HDP Eş Genel Baş-
kanı Sezai Temelli’nin sözlerini değiştirmekle suçlanan CNN Türk’ün yayınlarıyla 
ilgili CNN International Televizyonu’nun soruşturma başlattığı belirtildi.

28 MART

 » Evrensel gazetesinin bir dönem Tunceli muhabirliğini yapan ve doğa fotoğ-
raflarıyla tanınan gazeteci Kemal Özer, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargı-
landığı davada mahkum oldu. Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın karar duruşmasında Özer ve avukatları suçlamaları reddederek beraat 
kararı verilmesini istedi. Mahkeme, Kemal Özer’i, ‘terör örgütü üyesi’ olduğu 
gerekçesiyle 16 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Özer’in avukatları kararı 
temyiz edeceklerini açıkladı.

 » Bir süre önce yayınını ara veren eğlence programlarıyla bilinen Flash TV’de 
23 kişinin işine son verildi. Televizyon yönetimi personele ücretsiz izin ve işten 
çıkarma olarak iki seçenek sundu. Çıkışının verilmesini isteyenlere ihbar tazmi-
natı ödenerek iş akitleri feshedildi. Bu kişilere kıdem tazminatlarının daha sonra 
ödeneceği açıklandı. İhbar tazminatları ödenerek çıkışları verilmesini isteyenlerin 
iş akitleri son verildi.
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 » Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Hüsamettin Cindoruk’un katıldığı bin 
televizyon programında “Bu seçim Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter de-
mokrasinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden intikam seçimidir” sözle-
rine tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel başkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “Bedelini ödeyecek. Ben bunları karşılıksız bırakmam” dedi. Erdoğan’ın bu 
tehdit açıklamasına karşı Basın Konseyi açıklama yaparak Cindoruk’un arkasında 
olduğunu kamuoyuna duyurdu.

BASIN KONSEYİ: 
YÜKSEK KURUL ÜYEMİZ 

HÜSAMETTİN CİNDORUK’UN ARKASINDAYIZ  

Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Sayın Hüsamettin CİNDORUK, Halk 
Tv’de, devlet adamı ağırlığı içinde yaptığı siyasi değerlendirmeleri nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ‘’Bu sözlerin bedelini 
ödeyecek’’ denilerek  hedef alınmıştır.

Sayın Cindoruk, Türkiye’nin en kıdemli birkaç siyasetçisinden biridir. Parti 
başkanlığı, TBMM Başkanlığı, vekaleten Cumhurbaşkanlığı gibi en üst düzey gö-
revleri yürütmüş bir duayen hukukçudur. Kendisi tarafından yapılan değerlendir-
melerin Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yer-
leşik içtihatları uyarınca siyasi eleştiri hakkı kapsamında kaldığı, bu açıklamaların 
herhangi bir hakaret, tehdit ve hiçbir suç unsuru taşımadığı çok net ve apaçıktır.

Durum böyle iken, Cumhurbaşkanının yargıya talimat verir biçimde kendisini 
hedef göstermesi, demokratik gelenekler ve hukuk devleti ilkesi açısından kabul 
edilemez bir durumdur. 

Cindoruk’un değerlendirmeleri kişisel nitelikli görüş açıklamaları mahiyetinde 
olsa da; üyemizin ifade özgürlüğünü ve Halk Tv’nin basın özgürlüğünü korumak 
asli görevimiz ve en temel hakkımızdır.

Basın Konseyi olarak, Yüksek Kurulumuzda Okuyucu Temsilcisi olan üyemiz 
Hüsamettin Cindoruk’un arkasında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”   

BASIN KONSEYİ
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29 MART

 » Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ve Halk TV, 2. Abdülhamit’in torunu Nilhan 
Osmanoğlu Vatansever’in açtığı davada 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum 
oldu. Halk TV’de canlı yayına katılan Müjdat Gezen ve gazeteci Yılmaz Özdil, Nil-
han Osmanoğlu’nun Galatasaray Adası’na ilişkin mülkiyet iddiası tartışmalarını 
değerlendirmişti. Osmanoğlu’nun açtığı davada Müjdat Gezen ve Halk TV tazmi-
nat ödemeye mahkum edilirken, Yılmaz Özdil açılan dava ise gerekçesi sonradan 
açıklanmak üzere reddedildi.

 » Cumhuriyet gazetesi eski ekonomi muhabiri Pelin Ünker hakkında, gazetede 
yayımlanan ‘Paradise Papers’ yazı dizisiyle ilgili açılan davada karar verildi. Döne-
min Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve kardeşinin şikayetçi oldu-
ğu İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, dört aylık dava açma 
süresinin dolmasından sonra açıldığı için düşürüldü. Hakim kararını “Maalesef 
zaman aşımı tespit ettim” diyerek davayı düşürdü.

 » Şanlıurfa’nın Siverek T Tipi Cezaevi’ne, 25 Mart 2019 tarihli Cumhuriyet ga-
zetesinin 1, 2, 11 ve 12’nci sayfaları alınmadı. Bu kararın, gazetenin söz konusu 
sayfalarında cezaevlerinde tecrit uygulandığı iddiasıyla bunu protesto etmek için 
hayatına son verenlerle ilgili haberler olduğu belirtildi.

30 MART

 » Gaziantep’te düzenlenen bir törende Ak Parti Milletvekili Ahmet Uzer’in hal-
ka ‘Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ dediğini haber yapan gazeteci Hüseyin To-
run, işten atıldı. Kent içi ulaşımı sağlayan Gaziray Projesi’nin test sürüşü sırasında 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de bulunduğu 
protokolde yer alan milletvekili Ahmet Uzer, töreni izleyen vatandaşlar için ‘Şe-
yin trene baktığı gibi bakıyorlar’ demişti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından 
paylaşarak basında haber solmasını sağlayan gazeteci Hüseyin Torun’un görev yap-
tığı Gaziantep Pusula gazetesi işine son verdi. İşten çıkarıldığı Twitter hesabından 
duyuran Hüseyin Torun,”Siyasi iradenin baskılarına dayanamayan gazetemden is-
teyemeyerek de olsa ayrılmak zorunda bırakıldım Yaklaşık 12 yıldır yaptığı mesle-
ğime belki de veda edeceğim” dedi.  Gaziantep Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Mehmet Demir de yaptığı açıklamada, gazeteci Torun’un işten çıkarılmasının söz 
konusu haberden değil, işyerindeki sorunlardan kaynaklandığını ileri sürdü.
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31 MART

 » Yerel seçimi izlemek üzere Türkiye’ye gelen İngiliz Morning Star gazetesi dış 
haberler editörü Steve Sweeney, gözaltına alınıp sınır dışı edildi.  Morning Star 
gazetesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ Star’ın uluslararası editörü 
Sweeney tartışmalı bir seçimi takip etmek üzere gittiği Türkiye’den sınır dışı edil-
dikten sonra Britanya’ya geri döndü Kendisi yorgun ama iyi” ifadesine yer verdi.
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      N İSAN

1 NİSAN

 » 31 Mart Yerel Seçiminde, yayın yasağını delen televizyon kanalları hak-
kında Yüksek Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine RTÜK soruşturma başlattı. 
Seçimde sandıkların kapanmasının hemen ardından, başta iktidar yanlısı Kanal 
24, TVNet olmak üzere bazı televizyon kanalları hemen sonuçları vermeye baş-
ladı ve Ankara’da seçimi kaybeden Ak Parti adayı Mehmet Özhaseki’yi önde 
gösterdi.  Yüksek Seçim Kurulu, yayın yasağını kaldırdığı saat 19.15’ten önce 
sandık sonuçlarını yayınlayan televizyonlar hakkında RTÜK’e ihbarda bulundu 
ve 298 ayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka-
nun’un 80’inci maddesini ihlalden suç duyurusunda bulundu.

 » Seçim gecesi medyaya kuruluşlarına sonuçları ulaştıran ve televizyon ek-
ranlarında anlık izlenmesini sağlayan tek kaynak olan Anadolu Ajansı’nın, 13 
saat veri gerişini durdurması büyük tepkiyle karşılandı. Anadolu Ajansı, sisteme 
veri girişine başladı ve Ak Partili adayları uzun süre önde gösterdikten sonra, 
aradaki fark kapanmaya başlayınca veri girişini durdurdu. Tüm tepkilere kar-
şın ‘sahadan veri gelmediğini’ ileri süren Anadolu Ajansı sonuç vermedi. İstan-
bul ve Ankara’yı Ak Partili adayların kaybettiği belli oldu, ancak ajans tam 13 
saat sonra İstanbul’u CHP adayının kazandığına ilişkin veriyi sisteme koyabil-
di. Anadolu Ajansı’nın bu taraflı yayını meslek kuruluşlarının tepkisine neden 
oldu. Basın Konseyi de açıklama yaparak Anadolu Ajansı’nın bu tavrına tepki 
gösterdi. 
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BASIN KONSEYİ: 31 MART SEÇİMLERİNDE 
GERÇEKLERİ SAKLAYAN 

ANADOLU AJANSI TÜRK HALKINA ÖZÜR BORÇLU

Türkiye’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili gayri resmi sonuçları açık-
landı ve seçimin kazananları belli oldu. Ne var ki… Bu seçimin kaybedeni medya 
açısından Anadolu Ajansı’dır. Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sesini 
Türk milletine ve dünya milletlerine duyurması’ için kurdurduğu Anadolu Ajansı, 
bu seçimde sorumsuzca; taraflı olarak görevini yerine getirmiştir. Türk halkının ve 
dünyanın beklediği seçim sonuçlarıyla ilgili gerçekleri saklayarak vermesi, kuruluş 
felsefesine, gazetecilik ilkelerine aykırı düşmüştür. Bu kabul edilemez bir olaydır. 
Anadolu Ajansı demokrasi sınavında çok kötü not almıştır. Gece boyunca elindeki 
sandık sonuçlarını gizleyen, devletin tüm imkanlarıyla donanımlı Anadolu Ajan-
sı’nın iktidar gücüne yaranma çabaları, özgür basın anlayışına aykırıdır. Halkı da bil-
giden mahrum bırakma çabalarıyla medyanın kaybedeni Anadolu Ajansı olmuştur. 
Anadolu Ajansı Türk halkına özür borçludur. 31 Mart Yerel seçimleri gösterdi ki 
tarafsız medya olmadan, ifade ve basın özgürlüğü olmaz, halkın haber alma hakkı 
karşılanamaz.

BASIN KONSEYİ

 2 NİSAN

 » Halk TV’de görevden alma ve istifa depremi yaşandı. Yerel seçimin tamam-
lanmasının ertesi günü Halk TV yönetimi Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi 
Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demir’in görevlerine son ver-
di. Halk TV yönetiminin çalışanların göreve son vermesine tepki gösteren Uğur 
Dündar da ayrıldı. Halk Arenası programını 6 yıldır hazırlayıp sunan deneyimli 
televizyoncu Uğur Dündar, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Halk TV’yi 
bugünlere getiren ekibinin işlerine son verilmiş. Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve 6 
yıldır tek kuruş almadan program yaptığı Halk TV’den ayrılıyorum” paylaşımında 
bulundu. Uğur Dündar, Sözcü’deki köşesinde konuyla ilgili yazısında, “Meslektaş-
larımın bir eşya gibi kapının önüne bırakıldığını duyduktan sonra hiç düşünme-
den kararımı verdim” dedi.
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 » Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı, evlilik işlemleri için gittiği Suudi 
Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldüren ekipte görev alan bazı kişilerin 
ABD’de eğitim gördükleri ortaya çıktı. Washington Post gazetesinde bu konuda 
yer alan yazıda, infazı yapan ve Suudi Hızlı Müdahale Timi’nden olan bazı gö-
revlilerin ABD’de Dışişleri Bakanlığı gözetiminde Arkansas merkezli özel güvelik 
şirketinde eğitildikleri belirtildi. Kaşıkçı cinayetinden sonra Washington ve Riyad 
arasında savunma ve istihbarat iş birliğinin parçası olan bu eğitime son verildiği 
yazıda ifade edildi.

 » 31 Mart yerel seçimlerine gözlemci olarak gelen Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden gelen 22 kişilik heyet Ankara, İstanbul, Antal-
ya, Adana, Erzurum ve Diyarbakır’da 140 noktadaki izlenimlerini basın toplantı-
sıyla açıkladı. 20 ülkeden gözlemcilerin oluşturduğu heyet adına açıklama yapan 
İngiliz Andrew Davson, yüksek katılım oranına karşın ‘gerçek anlamda demokra-
tik seçim için adil ve özgür seçim ortamı olduğu konusunda ikna olmadıklarını’ 
açıkladı. Dawson, “Buna rağmen birçok siyasi partinin başarılı olmasını Türki-
ye’de demokrasinin gücü ve direnci açısından umut verici olduğunu düşünüyoruz” 
dedi, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
davetiyle gelen gözlemci heyetin, adil ve özgür seçim ortamı oluşmadığı konusun-
daki şüphelerinin yersiz olduğunu söyledi.

3 NİSAN

 » Devletin resmi kurumu olan Anadolu Ajansı, 31 Mart seçimlerinde sonuç-
ları medyaya servis yapan tek kurumdu ve İstanbul’da bir süre önde gösterdiği Ak 
Parti adayını CHP adayı geçince, İstanbul’daki oy durumuyla ilgili 13 saat süreyle 
veri girişini durdurdu. Devlet ajansının bu tavrı büyük tartışmaya ve Genel Mü-
dür Şenol Kazancı’nın istifa etmesi taleplerine neden olurken, Anadolu Ajansı’nın 
verileri nereden aldığı sorusu gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi 
Güven “Biz henüz veri girmeye başlarken, Anadolu Ajansı yüzde 90 sandık sonu-
cu veriyordu” diyerek ajansın verileri kendilerinden almadığını açıkladı. Anadolu 
Ajansı yönetimi tüm çağrılara karşın verileri nereden aldığını açıklamadı. Birim 
müdürleri de dahil ajans çalışanlarının büyük çoğunluğunun verilerin aktarılması 
için kurulan teknik sisteme giriş yetkisi olmadığı, sadece seçilmiş belirli kişilerin 
bu işi yaptığı belirtilirken, verilerin Ak Parti’nin seçim merkezinden alındığı yo-
rumları yapıldı. 
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 » Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 31 Mart seçim sonuçlarını 
değerlendirdiği ‘Sonun başlangıcı’ başlıklı yazısında “Ak Parti Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, Antalya gibi büyük şehirleri kaybetti… Eğe bu sonuçlar iyi okunup 
tablandan gelen sese kulak verilmezse bu sonuç sonun başlangıcı olabilir” ifadele-
rini kullandı.  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından 
verdiği yanıtta, “Birileri yine ‘Erdoğan için sonun başlangıcı’ söylemini ısıtmaya 
çalışıyor… 2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüş-
türmeyelim” dedi.

 » Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle da-
yanışmak için başlatılan ‘Nöbetçi Genel yayın Yönetmenliği’ eylemine katılan ga-
zetecilerin yargılandığı davada 10 gazeteci çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. İs-
tanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘Nöbetçi Genel yayın 
Yönetmeni’ eylemine katılan gazeteciler Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Fehim 
Işık, Celal başlangıç, İhsan Çaralan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’ı, ‘örgüt propa-
gandası’ suçundan 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu kişilerin 
cezalarını  ertelerken Özgür Gündem Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni  Hüse-
yin Akyol 3 yıl 9 ay ve gazetenin köşe yazarı Dilşah Kocakaya’nın 1 yıl 3 aylık hapis 
cezalarını ertelemedi.

4 NİSAN

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart Yerel Seçimleri sonuç-
ların yayın yasağı kalkmadan açıklayan televizyonlarla ilgili inceleme başlattı. 
RTÜK umanlarının incelemeleri sonucunda hazırlayacakları rapor Üst Kurul’a 
iletilecek ve haklarında 6112 Sayılı 1Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Ya-
yın hizmetleri Hakkında Kanun gereğince işlem yapılacak. Yüksek Seçim Kuru-
lu yayın yasağı kalkmadan sonuç açıklayan televizyon kanallarının sorumluları 
hakkında savcılığa suç duyurusu yapılması ve RTÜK’e ihbarda bulunulmasını 
kararlaştırmıştı.

 » TBMM kürsüsünden Ak Parti’ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 100 bir 
liralık tazminat davası açılan HDP Milletvekili Ahmet Şık, 25 bin lira tazminat 
ödemeye mahkum edildi. Ahmet Şık’ın 23 Temmuz 3018 tarihinde Meclis’te yap-
tığı konuşmada ‘çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftirada bulunduğu’ gerekçesiyle 
Ak Parti, Ankara 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 27 Temmuz 2018 tari-
hinde tazminat davası açmıştı.
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5 NİSAN

 » 31 Mart Yerel Seçiminde medya kuruluşlarının seçim sonuçlarına ilişkin 
verileri aldığı tek kaynak olan devletin Anadolu Ajansı’nın veri akışını 13 saat 
durdurması ve sandık sonuçlarını nereden aldığı konusu TBMM’ye taşındı. CHP 
Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ya-
nıtlaması için verdiği önergede sorular yöneltti. Ajans sorumluları hakkında bir 
işlem başlatılıp başlatılmadığını sonran Yıldırım önergesinde, “Anadolu Ajansı 
seçim sonucu veri akışını nereden sağlamıştır? Veri akışı 13 saat boyunca neden 
durdurulmuştur? AA’da veri akışını sağlamak için kaç kişi görevlendirilmiştir? 
Veri akışını kesmesi halkın doğru haber alma özgürlüğünün ihlali değil midir?” 
sorularını yöneltti. Anadolu Ajansı seçim gecesi Ak Parti’nin İstanbul adayı Binali 
Yıldırım’ın bir süre önde olduğunu duyurmuş, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 
öne geçtiği belli olunca da 13 saat süreyle ‘sahadan veri alamıyoruz’ diyerek sonuç 
yayınlamamıştı. Anadolu Ajansı’nın verileri Ak Parti seçim merkezinden aldığı ve 
bunu gizlediği ileri sürülmüştü.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun CHP kontenjanından seçilen üyesi İs-
met Demirdöğen’in hazırladığı rapor, 1 Şubat- 29 Mart döneminde TRT Haber 
kanalında Cumhur İttifakına 164 saat, Millet İttifakına 46 saat süre ayırdığı orta-
ya koydu. Rapora, Millet İttifakına verilen 46 saat 40 dakika 42 saniyenin 20 saat 
52 dakika 3 saniyesi aleyhte haberlere ayrıldı. Demirdöğen, “Kamu yayıncısı olan 
TRT temel görevini bir yana bırakarak iktidarın yayıncısı oldu” dedi. 

 » ATV ve A Haber kanallarının da içinde olduğu 11 kanalın sadece AKP ve 
MHP lehine, CHP ve İyi Parti aleyhine yayınlara yer verdiği saptandı. Ancak 
RTÜK’ün bu kanalarla ilgili şikayete ‘ihlal yok’ kararı aldığı belirtildi.

 » Gazeteci Çiğdem Toker’in, daha önce görev yaptığı Cumhuriyet gazete-
sinde yayımlanan ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısı 
nedeniyle Şenbay Madencilik A.Ş. tarafından hakkında açılan 1.5 milyon li-
ralık tazminat davasına Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Mahkeme, Ulaştırma Bakanlığı’na yazı yazılarak söz konusu ihale evra-
kının bir suretinin istenmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi. Çiğdem To-
ker hakkında, aynı şirketin bağlı olduğu grubun bir başka şirketi de bir başka 
yazı nedeniyle 1.5 milyon liralık tazminat davası açmış, yargılama sonunda 
dava reddedilmişti.
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 » Eskişehir’de sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan S.K., mahkum oldu. Eskişehir 6’ncı Asliye 
Ceza Mahkemesi bu paylaşımı nedeniyle pişman olduğunu söyleyen S.K.’yı suçlu 
bularak 11 ay 21 gün hapis cezası verdi, ardından hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

7 NİSAN

 » Yeril seçimde itirazlar üzerine sonuçların açıklanması gecikirken, TRT İs-
tanbul ve Ankara’da sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak üze-
re Yüksek seçim Kurulu’na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu TRT’nin canlı yayın 
başvurusunu reddetti, ancak sayım noktalarından görüntü alınmasına izin verdi.

8 NİSAN

 » Anadolu Ajansı’nın, 31 Mart Yerel Seçimlerinde, sandık sonuçlarını verir-
ken 13 saat süreyle veri akışını durdurması araştırma önergesiyle TBMM’ye taşın-
dı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuya ilişkin Meclis Araştırma 
açılması talebiyle verdiği önergede “Anadolu Ajansı’nın faaliyetlerini yürütürken 
iktidar unsurlarından talimat alıp almadığı araştırılmalıdır. Anadolu Ajansı Ge-
nel Müdürü’nün ulusal basına yansıyan açıklamaları, güvenilirliği konusundaki 
şüpheleri derinleştirmiştir. Kamu yayıncılığı çizgisinden tamamen uzaklaşıldığı 
görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

9 NİSAN

 » İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle bazı sandıklar-
da sayının sürmesi sonuçların açıklanmasını gecikirken, seçimi baştan sona önde 
götüren CHP’nin Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, medyanın iktidar 
yanlısı yayın yapmasını eleştirdi. Kartal’da meydanda toplanan kalabalığa hitap 
eden İmamoğlu, Ak Parti’nin sözcülüğünü yapan medyayı bir kenara koyduğunu 
belirttikten sonra Demirören, Ciner ve  Doğuş grubuna ait televizyon ve gazete-
lerin  kendisine yer vermesini, sadece iktidar sözcülerinin görüşlerini yansıttığını 
savundu. İmamoğlu şunları söyledi: “Ben basın açıklaması yapıyorum. Rakibim 
adına konuşanların cevabı yayınlanıyor ama benim açıklamam yayınlanmıyor. 
İsim veriyorum; NTV’yi Şahenk ailesini, Habertürk’ü Ciner ailesini, CNN Türk’ü 
Demirören ailesini takip ediyorum. Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyası-
na yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendimde hak gördüğüm 
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için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim ama say-
gı duyduğum için bunu söylemek zorundayım.” İmamoğlu’nun bu açıklamaları 
Demirören Grubu gazetelerinde ‘İmamoğlu’nun medya tehdidini üzüntüyle takip 
ediyoruz’ başlığıyla verilirken, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu’nun bu 
sözlerine tepki göstererek “Ailelerden özür dilemesi gerekiyor. Ailelerin soyadları-
nı vererek hedef göstermek siyaseten olduğu gibi, ahlaken daha büyük sorundur” 
dedi.

 » Radyo ve Televizyon Üst kurul üyesi İsmet Demirdöğen, 31 Mart yerel seçi-
minde TRT’nin itiraz edilen sandıklarda oy sayımını canlı yayınlamak için YSK’ya 
başvurmasını eleştirdi.  TRT’nin seçim kampanyası süresinde yaptığı yayınlarda 
Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP-MHP blokuna 164 saat, Millet İttifakı’nı oluştu-
ran CHP- İyi Parti blokuna 25 saat ayırdığını hatırlatan Demirdöğen, “Egemen si-
yasetin propagandasını yapmayı alışkanlık haline getiren TRT, ne hikmetse bu kez 
de oyların yeniden sayımını naklen yayınlamak istiyor. TRT’nin bu talebi kamu 
yayıncılığı yapma talebi değil, algı operasyonu yayıncılığı talebidir” dedi. Demir-
döğen, seçim gecesi veri akışını 13 saat kesen Anadolu Ajansı aracılığı ile yapılan 
algı operasyonunun, canlı yayın talebiyle TRT tarafından yapılmak istendiğini 
sözlerine ekledi. TRT’nin canlı yayın talebi YSK tarafından reddedilmiş, ancak sa-
yımdan görüntü alınmasına izin verilmişti.

10 NİSAN

 » İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerle ilgili iktidar sözcü-
lerinin açıklamalarını verirken sayımda önde olduğu halde kendi açıklamalarına 
yer vermeyen yayın organlarını eleştirmesine, Anadolu Yayıncılar Derneği yayın-
ladığı bildiriyle tepki gösterdi. Dernek Başkanı Sinan Burhan imzasıyla yapılan 
açıklamada “İmamoğlu’nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri 
endişelendirmektedir. Göreve gelirse bu medya gruplarını kapatmak mı istemek-
tedir? Ambargo mu uygulayacaktır? Bu tehdit dilini kınadığımızı medya kuruluş-
ları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz” dedi.

 » Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, eski emniyet müdürü ve Ergenekon ku-
masında bir süre hapis yatan Erdal Serdar Saçan’a hakaretten 6 yıldır yargılan-
dığı davada mahkum oldu. İstanbul 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-
len davada Kütahyalı, Beyaz TV’deki ‘Adalet Masası’ programında Saçan’la ilgili 
sözlerinin ‘hakaret ve iftira’ olduğuna hükmedildi. 116 gün adli para cezasına 
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çarptırılan Kütahyalı’nın bu cezası hakkında aynı suçtan başka davalar olduğu 
gerekçesiyle ertelenmedi.

GAZETECİ AYKUT IŞIKLAR, İSTANBUL’DA GEÇİRDİĞİ 
KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ. 

Gazeteciliğe 1968 yılında başlayan ve magazin basının duayenlerinden olan 
Aykut Işıklar, Hürriyet, Sabah, Tercüman, Günaydın ve Akşam gazeteleri ile Star, 
ATV Flash TV gibi televizyonlarda da görev yapmıştı.  Aykut Işıklar, 70 yaşındaydı,

İZMİR’DE BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN GAZETECİ GÜNAY ŞİMŞEK, 
85 YAŞINDA VEFAT ETTİ.  

Gazeteciliğe 1956 yılında Yeni Asır’da başlayan Günay Şimşek Milliyet, Cum-
huriyet ve Ekspres gazetelerinde görev yapmıştı.

11 NİSAN

 » Gazeteci Sabahattin Önkibar, 10 yıldır köşe yazarı olarak görev yaptığı Ay-
dınlık gazetesinden istifa etti. Gazetedeki ‘Politika Günlüğü’ köşesinde bugün ‘İsti-
fa ediyorum çünkü…’ başlıklı yazısında istifa nedenini açıklayan Önkibar, “Bizim 
Doğu be ve arkadaşları ile ayrılmamız siyasi metot farklılığıdır. Yurtseverlikte bir 
ve beraberiz” ifadelerine yer verdi. Önkbar, yazısında Doğu Perinçek’in Tayyip Er-
doğan’a örtülü destek verdiğini, Ekrem İmamoğlu’na ‘Amerikan projesi’ dediğini, 
Mansur Yavaş’ın gazetenin manşetinde infaz edildiğini belirttikten sonra, “İma-
moğlu gibi isimleri peşin hükümlerle yaftalamak, Türkiye’yi lider olarak seçenek-
siz bırakmak ve dolaylı olarak Tayyip’e hizmet etmek olmuyor mu. Hülasa bu ve 
benzeri konularda ayrılığımız derinleştiği için Aydınlık’ta yazı yazmam ve Ulusal 
Kanal’da program yapmam artık mümkün görünmüyor” ifadelerine yer verdi.

 » Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik, araların-
da yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 9 sanığın, 
‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ ve ‘terör örgütü propagandası’ 
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yapmak suçlamasıyla yargılandığı davada tutuklu sanık Kemal Sancılı için tahliye 
kararı verildi. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kaçma 
şüphesiyle tutuklu olan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı için, çarptırıldığı 
bir başka davada aldığı ceza kesinleşip infazına başlandığı için tahliyesine hükme-
dildi. Mahkeme savcının mütalaasını ve sanıkların da savunmalarını hazırlamaları 
için duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi.

 » Evrensel gazetesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Metin Göktepe Gaze-
tecilik Ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödül alan basın mensupları şunlar: Ya-
zılı haber dalında: Cumhuriyet gazetesi muhabiri Zehra Özdilek, ‘Zindaşti bom-
bası’ haberiyle. Televizyon haberi dalında: Fox TV’den muhabir Sevgi Şahin ve 
kameraman Mustafa Soybaş, ‘Cumartesi Annelerine polis müdahalesi’ haberiyle. 
Fotoğraf dalında: Artı Gerçek muhabiri Rifat Doğan, ‘Cumartesi Anneleri ve ga-
zeteciler’ fotoğrafıyla. Yerel gazetecilik dalında  Rize Nabız gazetesinden Gençağa 
Karafazlı  ‘Gazinoda öldürülen Özbek kadın’ haberiyle. Jüri özel ödülleri: Birgün 
gazetesinden Uğur Şahin ‘Cumhurbaşkanına hakaret davasında baba- kızı birbi-
rine düşürdüler’ haberiyle. Artı TV’den Fatma Yönün ve Özgür Söylemez ‘Üçünü 
Havalimanı işçilerinin eylemi’ haberiyle.

12 NİSAN

 » Alman Dıe Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in ‘terör örgütü propaganda-
sı’ yaptığı iddiasıyla yargılandığı davaya İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de devam edildi. Türkiye’de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 
Deniz Yücel, yurt dışında yaşadığı için duruşmaya katılmadı. Yücel 190 Mayıs’ta 
Berlin’de görüşülecek olan istinabe duruşmasında savunmasını yapacak.

 » ABD’nin yüzbinlerce gizli askeri ve diplomatik belgesini ifşa eden Wikilaa-
kes sitesinin kurucusu Julian Assange, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 7 yıldır 
sığındığı Ekvador Londra Büyükelçiliği’nde dün İngiliz polisi tarafından gözal-
tına alındı. Assange’ın Ekvador Devlet Başkanı  Lenin Moreno’nun, uluslararası 
sözleşmelere ve  günlük yaşam protokollerine tekrarlanan ihlaller’ sebebiyle dip-
lomatik sığınma hakkını çekmesi sonucu geri çekmesi sonucu gözaltına alındı-
ğı belirtildi. Bazı basın kuruluşlarınca yapılan açıklamalarda Julian Assange’ın 
uluslararası hukuka aykırı şekilde sığınma hakkının ihlal edildiği ve bunun ba-
sın özgürlüğünün ihlale olduğu savunuldu.
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 » Basın Konseyi, kuruluşunun 32’ncı yıldönümünü, Çiftehavuzlar’daki Büyük 
Kulüp’te düzenlenen geceyle kutladı. Kutlama gecesine Basın Konseyi Yüksek Ku-
rulu üyeleri, Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı üyeleri, gazeteci cemi-
yet ve derneklerin başkanları, basın, siyaset, hukuk ve üniversitelerden tanınmış 
çok sayıda kişi katıldı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in ev sahipliğindeki 
gecede yapılan konuşmalarda Basın Konseyi’nin 32 yıldır faaliyet gösterdiği, yurt 
içinde olduğu kadar yurt dışında da tanındığını ve bugün Türk medyasını dünya-
da temsil eden yegane kuruluş olduğu dile getirildi.

 

Milliyet Gazetesi

14 NİSAN

 » İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez, sosyal medya paylaşımlarında ‘cumhurbaş-
kanına hakaret’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği’ iddialarıyla gözaltına alındı. 
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Koyu Beşiktaşlı olan Mustafa Sönmez’in cumartesi günü taraftarların gösterisinden 
çekilen videoyu Twitter hesabından ‘Çarşı başladı, devamı geliyor. Hele ki bugün 
tribünler çok şenlenecek’ notuyla paylaştı.  Videoda pankart ve sloganlarda cumhur-
başkanına hakaret edildiği gerekçesiyle Mustafa Sönmez Pazar günü sabaha karşı 
evine baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, maç atmosferini 
paylaştığını belirten Sönmez, “Çarşı başladı diye tweet attım. Çünkü Beşiktaş- Ba-
şakşehir maçının tansiyonu çok yüksekti ve Beşiktaş fanatiği olduğum için o videoyu 
görünce paylaştım” dedi.  Daha önceki paylaşımları da sorulan Mustafa Sönmez, 
savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Twitter hesabından açıklama ya-
pan Sönmez, “Sabah’ın 3’lerinde benim de kapım çalındı, nezarete alındım, ifade 
sonrası serbestim Arayan, ilgilenen herkese teşekkürler. Bu su hiç durmaz” dedi.

15 NİSAN

 » Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında, geçen ocak ayında ya-
yımlanan ‘Yeni kuşak türbanlılar’ başlıklı yazısında, başörtüsü takan kadınlara 
hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen so-
ruşturma başlattı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifadesi alınan Özgentürk, 
Sümerlilerden örneklerle yazdığı yazıda başörtülülere hakaret iddiasını reddetti.  
Özgentürk, yazıyı öğrencileri için yazdığını söyledi. Hakkında 3 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle dava açılan Özgentürk, Hazırlanan iddianamede Özgentürk’ün 3 
yıla kadar hapisle yargılanması isteniyor.

 » Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden (AKPM), 31 Mart yerel seçim-
lerine gözlemci gönderen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu, Türkiye’de 
seçim sonuçlarına saygılı olunmasını istedi. AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve 
Yeşiller Grubu tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da Ak Parti’nin itirazları 
nedeniyle seçim sonuçlarının bir türlü resmen açıklanmamasının endişe veri-
ci olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu durum, birçok belediyede diğer muhalefet 
partilerinin itirazlarını reddeden Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki kararlarına 
aykırıdır. Türk makamlarını Avrupa Konseyi değerlerine bağlı kalmaya ve halkın 
iradesini kabul etmeye çağırıyoruz” denildi.

16 NİSAN

 » Anayasa Mahkemesi, Halkevleri’nin 2015 yılında Ankara’da yaptığı miting 
için bastırdığı bültenle ilgili toplatma kararı verilmesinin hak ihlali olduğuna hük-
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metti. Şiddet içermeyen toplantılara yapılan çağrının yasaklanamayacağının vur-
gulandığı gerekçeli kararda, bülten için toplatma kararı verilmesinin toplantı ve 
gösteri hakkının ihlali olduğu belirtildi. Halkevleri’ne tazminat ödenmesine karar 
veren Anayasa Mahkemesi, toplatma kararını da kaldırdı.

 » Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Gökhan Öner, ‘terör örgütü propa-
gandası’ yaptığı suçlamasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Denizli 2’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında gazeteci Gökhan Öner 
‘terör örgütü üyeliği’ suçlamışından beraat etti, ancak ‘terör örgütü propagandası’ 
suçlamasından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

 » KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla başlatı-
lan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye 
Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin’in yargılanmalarına devam edildi. 
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması ertelendi.

 » İngiltere merkezli medya kuruluşlarından The Independent gazetesinin 
Türkçe yayın yapacak haber sitesi erişeme açıldı. Independent Türkçe’nin genel 
koordinatörlüğünü Muhammed Zahit Gül, genel yayın yönetmenliğini Nevzat 
çiçek yapacak.

17 NİSAN

 » Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Halk TV’de katıldığı programda, Abdül-
hamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever’e hakaret ettiği iddiasıyla açılan 
davada beraat etti. İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
duruşmasına Müjdat Gezen’in ve şikayetçi Nilhan Osmanoğlu katılmazken, avu-
katları hazır bulundu. 2 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Gezen’in beraatını talep eden 
avukatı, “Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini, cumhuriyetin temel değerlerini 
hedef alan açıklamalarda bulunan kişinin mizahi eleştirilere tahammül etmesi ge-
rekmektedir” dedi. Mahkeme, Müjdat Gezen’in iddia edilen suçu işlediğini göste-
rir kesin ve yasal delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

 » Gazeteci  Hasan Cemal’in, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla açı-
lan davada savcı, 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti. Hasan Cemal’in, T24 
İnternet Haber Sitesi’nde 4 Aralık 2015 tarihinde yer alan ’Silvan’dan: Biz acılara, 
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ölümlere o kadar alıştık ki..’ yazısı nedeniyle İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın duruşması yapıldı. Savcı, yazıda PKK terör örgütünün şehir 
yapılanması olan YDG-H’den terör örgütünden ziyade yeraltına izlenmiş, görünür 
olmaktan çıkmış yapılanma olarak bahsedildiğini ileri sürerek, Hasan Cemal’in 
‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle ceza-
landırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Hasan Cemal’in son savunmasını hazırla-
ması için duruşmayı erteledi.

 » ABD’de basın dünyasının en aygın ödülü olan Pulitzer Ödülleri, Başkan Do-
nald Trump’u araştıran gazetecilere verildi. ABD Başkanı Trump’un yıllarca ver-
gi kaçırdığını ortaya çıkaran New York Times ’açıklayıcı habercilik’ ödülü aldı. 
Trump’un birlikte olduğu iki kadına susmaları için para ödediğine ilişkin haber-
leri nedeniyle Walt Street Journal gas-zetesine de ‘ulusal habercilik ödülü’ verildi. 
Geçen yıl düzenlenen silahla saldırıda 5 çalışanı öldürülen yerel Capital Gazette de 
özel ödüle layık görüldü.

18 NİSAN

 » Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli dava açtı. Özdil’in, 10 kasım 2017 tarihinde Halt 
TV’de katıldığı programda, “O dönem Genelkurmayın başında Atatürk var. Şim-
di Allah korusun ile gezmeye gitmem, ne savaşı” sözleri nedeniyle Bakan Akar 
‘Komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik tahrik’ suçlamasıyla şika-
yette bulundu.  Soruşturmayı tamamlayan savcılık Ankara Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde Özdil’in 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Tarım Bakanı 
Bekir Pakdemirli de Özdil’in 10 Mart 2019 günü köşesinde 200 ton patates ithalini 
eleştirirken “Dünyanın en bereketle memleketi Türkiye. Elin oğlu uzayda tarım 
yapıyor ama böylesi anca bizde yetişiyor” ifadeleriyle kişilik haklarına saldırıldığı 
gerekçesiyle 300 bin liralık tazminat davası açtı.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a haber bülteninde hakaret içeren sözler kullanıldığı gerekçesiyle KRT’ye 
idari para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdi. RTÜK, Akit TV’ye de ‘Sak-
lanan Tarih’ programında Atatürk’ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadelerde 
bulunulduğu için idari para cezası verildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 
Grup toplantısındaki konuşmasında “Kürdistanda kazanacağız” sözlerini yayınlan-
dığı gerekçesiyle Tele 1’e idari para cezası ve 2 kez yayın durdurma kararı aldı.
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19 NİSAN

 » Sözcü gazetesi hakkında ‘FETÖ’ye yardım’ suçlamasıyla açılan davada mütala-
asını veren savcı, 10 sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve gazetenin 
sahibi Burak Akay için kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. İstanbul 37’nci Ağır ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın yedinci duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık-
lar gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazar Necati Doğru ile Yücel Arı, 
Mediha Olgun, Gökmen Ulu Mustafa Çetin, Yonca Yürekli hazır bulundu. Emin Çö-
laşan ise Ankara’dan SEGBİS ile duruşmaya katıldı.  Savcı mahkemeye sunduğu 17 
sayfalık mütalaasında sanıkların ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil 
olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla 5 yıldan 10 
yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı ayrıca yurt ışında bulunan gazetenin sahibi Bu-
rak Akbay için de kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. Duruşma ertelendi. 
Sözcü gazetesi duruşmayla ilgili büyük bir hukuksuzluk yapıldığını, delilsiz mütalaa 
hazırlandığını, hukukun çiğnendiğini yazdı. Mütalaanın kendilerine verilmeden bir 
gazeteye sızdırılmasını eleştiren avukat Celal Ülgen, Burak Akbay hakkındaki talep 
için “Kırmızı bülten yargı silahı gibi kullanılmaz” dedi.

 » Türkiye, Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nce (RSF) yayım-
lanan ‘2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde geçen yıl olduğu gibi 157’nci sırada 
yer aldı. 180 ülkedeki incelemelere göre hazırlanan raporda Norveç yine liste başı 
olurken, onu Finlandiya ve İsveç izledi. Son sırada ise Türkmenistan, Kuzey Kore 
ve Çin yer aldı. Raporda, “En büyük medya grubunun hükümet yanlısı bir holding 
tarafından satın alındığı Türkiye’de kalan birkaç eleştirel yayın organı üzerinde baskı 
sürüyor” denildi. Türkiye’de hukukun üstünlüğünün kaybolduğu, basın mensupları-
nın gözaltına alınıp ağır hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedilen raporda, “Dünyada 
en fazla profesyonel gazetecinin hapiste olduğu ülke” ifadesi yer aldı. Raporda liste-
deki 180 ülkenin sadece dörtte birinde basın özgürlüğünün iyi olduğu vurgulandı.

 » Diyarbakır’dan telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programındaki 
konuşmaları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla hakkında 
açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, cezaevine 
girdi. Ayşe Çelik, cezasını çekmek üzere 20 Nisan 2018 tarihinde 6 aylık kızı Deran 
ile cezaevine girmiş 4 Mayıs 2018 tarihinde cezası ertelenerek tahliye edilmişti. 
Altı aylık sürelerle iki kez ertelemenin ardından süre dolunca Ayşe Çelik cezasını 
çekmek üzere yeniden cezaevine girerken, kızı Deran’ı bir yakınına bıraktı.
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21 NİSAN

 » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk İlçesi’nde katıl-
dığı cenaze töreni sırasında, bir grubun saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel’in de bulunduğu 
törende köy dışından geldikleri belirtilen bir grup, tekmeli ve yumruklu saldırıda 
Kılıçdaroğlu’nu linç girişiminde bulundu. Kılıçdaroğlu, korumaları ve yanında-
ki partililer tarafından güvenli bir eve götürüldü ve makam aracını tahrip eden 
grubun güvenlik güçlerince dağıtılmasının ardından yaklaşık 1.5 saat sonra zırhlı 
araçta buradan ayrılarak Ankara’ya döndü. Savcılık terör bağlantılı provokasyona 
soruşturma başlattı ve saldırganlardan 11 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler ve 
çeşitli kuruluşlar yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Basın Konseyi’nde sal-
dırıyı kınayan ‘Bu vatan hepimizin’ başlıklı açıklama yaptı. 

BASIN KONSEYİ: 
BU VATAN HEPİMİZİN

Hakkari’de şehit edilen sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katı-
lan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na başkent Ankara’nın Çubuk İl-
çesi’nde yapılan linç girişimini şiddetle kınıyoruz. Tek tesellimiz, gerekli ön-
leyici tedbir alınmadığı anlaşılan törendeki  saldırıdan ana muhalefet partisi 
liderinin  salimen  çıkmasıdır. Şehit cenazeleri, 82 milyonun acısıdır. Bakanla-
rın, devlet görevlilerinin, kolluk güçlerinin katıldığı  şehit cenazesinde yaşanan 
üzüntü verici saldırının planlı bir tertip olabileceği görülmektedir. Meydana 
geleceği öngörülebilir bir saldırı öncesinde gerekli önlemlerin alınmaması ka-
bul edilemez. Böylesi saldırıların bir daha yaşanmaması için politikacıların ve 
medyanın nefret söyleminden acilen uzaklaşıp sorumluluk bilinciyle hareket et-
melerini bekliyoruz. Sorumsuzca davranan bazı medya kuruluşlarının ve politi-
kacıların halkı bölmeden, birbirine düşman etmeden, sağduyuyla davranmaları, 
bekamız için büyük önem taşımaktadır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yaralıla-
rımıza ve saldırıya uğrayan ana muhalefet partisi liderine geçmiş olsun diyoruz. 
Bu vatan hepimizin.  
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22 NİSAN

 » Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum olanlardan 5 yıldan az ceza alanla-
rın istinafta geçen şubat ayında kesinleşen mahkumiyet kararlarının yerel seçim-
lerin ardından 19 Nisan günü sonu UYAP sistemine yüklenmesi nedeniyle  Musa 
Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku 
ve Mustafa Kemal Güngör’ün yeniden cezaevine girmeleri gündeme geldi. Aynı 
davada aynı suçlamalarla 5 yılın üzerinde ceza verilen 6 kişinin dosyası halen Yar-
gıtay’da temyiz aşamasında bulunuyor. Yargıtay’ın bu kişilerle ilgili kararı bozması 
halinde, istinafta cezaların onanmasının çelişkili durum ortaya çıkaracağı belirti-
lirken, infaz durdurma talebinde bulunuldu. Dava avukatı Bora Tekin, “İstinafta 
19 Şubat’ta karar verilmişti. İki aydır kararı UYAP’ yüklenmiyorlardı. Bu karar ile 
5 yılın üzerinde ceza alanlar dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Beş yılın altında ceza alanlar 
içinse Yargıtay yolu kapandı. İnfazın durdurulması talebinde bulunacağız. Yargıtay 
bozma kararı verirse 5 yılın altında ceza alan müvekkiller de bu durumdan etki-
lenir” dedi.

23 NİSAN

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında mahkum olan ve bu cezaları isti-
nafta  kesinleşerek UYAP’a konulan 8  kişiden Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, 
Önder Çelik, Emre İper ve Mustafa Kemal Güngör, avukatlarıyla birlikte İstanbul 
Barosu’nda  açıklama yaptı Gazetenin eski karikatüristlerinden Musa Kart, “Ül-
kede korku iklimi yaratmak için bizleri cezaevine attıklarını artık herkes biliyor. 
Başımız dik, tekrar cezaevine göreceğiz. En başından beri yanımızda duran herke-
si kucaklıyorum” dedi. Mustafa Kemal Güngör de Cumhuriyet davasının huku-
kun katledildiği bir dava olduğu görüşünü savunarak, “FETÖ gerçeğini 40 senedir 
anlatan, yöneticileri uyaran biz olduk. Zavallı ve güzel ülkem için üzülüyorum. 
Devlet bize yıllar sonra ‘pardon’ diyecek. Bizlerin yükü, hayatı çalınanların yükü 
ne olacak? Bize içeride, size dışarıda kolay gelsin. Hoşça kalın” diye konuştu. Top-
lantıda açıklamaya katılan 6 kişi gibi 5 yılın altında aldıkları cezalar kesinleşen ve 
cezaevine girmeleri gündeme gelen Kadri Gürsel ile Bülent Utku bulunmadı.

24 NİSAN

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HDP Eş Genel Başkanı Sezai Te-
melli’nin , partisinin Meclis Grubu toplantısındaki konuşmasında kullandığı ’Kür-
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distan’ ifadesi sebebiyle TELE 1 kanalına reklam gelirlerinin yüzde 2’si oranında 
para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdi. Temelli’nin “31 Mart’ta tarihi bir 
zafer kazanmak için seçim stratejimizi belirledik Kürdistan’da kazanacağız. Batı-
da da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” açıklamasını haber bülteninde yayınlayan 
TELE 1 için bu karar “Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne 
aykırı ifade kullanıldığı” gerekçesiyle alındı. Aynı konuşmayı yayınlayan ATV, A 
Haber Ülke TV ve Kanal s7 hakkında ise rapor hazırlanıp işlem yapılmadığı bu-
nun da çifte standart olduğu belirtildi.

25 NİSAN

 » Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum olan 14 kişiden, 5 yılın altında ha-
pis cezası istinafta kesinleşen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 kişiden 
7’si teslim oldu. Haklarında yakalama kararı çıkartılan Bülent Utku, Güray Öz, 
Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Emre İper, daha 
önce kaldıkları Silivri Cezaevi’ne girmemek için İstanbul’dan İzmit’e gidip teslim 
om oldu. Savcılıkta işlemlerin tamamlanmasının ardından aileleri ve yakınlarıyla 
vedalaştılar ve polis korumasında Kandıra Cezaevi’ne götürüldüler. Kadri Gürsel’e 
de aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kalan bölümünü çekmesi için davetiye gönde-
rileceği belirtildi. Cumhuriyet davasında 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan 
Akın Atalay, Ahmet Şık, Aydın Engin, Orhan Erinç, Murat Sabuncu ve Hikmet 
Çetinkaya’nın dosyaları ise halen Yargıtay’da temyizde bulunuyor.

 » Kapatılan Karşı Gazetesi genel yayın yönetmenliğini yaptığı sırada 17- 25 Ara-
lık sürecine ait yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla tutuklanan CHP Par-
ti Meclisi üyesi Eren Erdem, cezaevinde 300 günü doldurdu. Yargılandığı İstanbul 
23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte yardım etmek’ 
suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Erdem’in dosyası halen istinaf 
mahkemesinde bulunuyor. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, “Arkadaşımız Eren 
Erdem, her yerinden tel tel dökülen iddianame yüzünden 300 gündür cezaevinde 
bulunuyor. Bir önce İstinafın dosyayı gündeme alması ve Erdem’in artık serbest bı-
rakılmasını istiyoruz” dedi.

26 NİSAN

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TGRT Haber kanalında yayınla-
nan ‘medya Kritik’ programında, Sözcü gazetesi ve okurları için ‘it, köpek, mor-
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finlenmiş, haysiyetsiz ahlaksız, fosseptik çukuru, pespaye, bidon kafa’ ifadelerinin 
kullanılmasıyla ilgili şikayeti sonuçlandırdı. Sözcü avukatının gazetenin sahibi, 
yazarları ve okurlarına hakaret edildiğine ilişkin şikayeti üzerine RTÜK uzmanları 
programları tek tek izledi ve her sabah yaklaşık 1.5 saat süren programda Sözcü 
gazetesiyle ilgili ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığına ve ‘cezayı gerektirecek ifadeler’ 
ilişkin rapor hazırladı. Ancak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri rapora karşın 
bu şikayet konusu yayınları ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında sayarak programa ceza 
verilmesini reddetti.

 » TRT World kanalının Londra’daki merkezi bir grup PKK’lının saldırısına uğ-
radı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini taşıyan yaklaşık 50 kişilik 
grup, merkezin girişinde lobiyi yaklaşık 1 saat süreyle işgal etti.  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den saldırıyla ilgili bilgi 
aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

 » Evrensel gazetesinin eski yazı işleri müdürü Cem Şimşek hakkında, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açtığı hakaret devasına Bakırköy 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Savunmasında suçlamayı reddeden ve gönderilen 
tekzibi yayınladığını belirten Şimşek beraatını istedi. Mahkeme tekzibin yayınlan-
dığı gazetenin incelenmesine karar vererek duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezası verilen ve istinaf-
ta bu cezaları onanan gazetecilerin yeniden cezaevine konulmaları üzerine Basın 
Konseyi, açıklama yaptı. Cumhuriyetçilerin bir an önce özgür kalması istendi.

BASIN KONSEYİ: CUMHURİYETÇİLERİN 
ÖZGÜR KALMASINI İSTİYORUZ

Cumhuriyet davasında, ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propa-
gandası yapmakla’ suçlanan ve daha önce Silivri zindanlarında hapis yatıp çıkan 
5’i eski 6 Cumhuriyet yazar, çizer ve mensuplarının, Türkiye’de yaşanan hukuktaki 
anlaşılamaz boşluklardan yeniden cezaevine konulmalarını kabul etmemiz müm-
kün değildir.

İstinaf mahkemesi tarafından, Cumhuriyet davasında 5 yıldan az ceza verilen-
lerin cezasının onanması ile yaşanan hukuk garabeti sonucu, yeniden cezaevine 
konulan gazetecilerin bir an önce özgür bırakılmalarını talep ediyoruz.
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Davada 5 yılın üstünde ceza alan gazetecilerle ilgili Yargıtay’da incelenen dos-
yanın sonucunun da gazetecilere özgürlük getirmesini bekliyoruz.

2 yıl 4 aydır dava için bir türlü karar veremeyen Anayasa Mahkemesi’nin de 
artık bu dosyaya acilen bakmasını diliyoruz.

HAKSIZ, HUKUKSUZ CEZAEVINE YENİDEN KONULAN CUMHURİ-
YETCİLERE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ. Yumruk atanların suçlu sayılmadığı Tür-
kiye’ye ifade ve basın özgürlüğü daha çok yakışmalıdır.  

27 NİSAN

 » RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonlarda iktidarı eleştiren haber sunu-
cularının ‘yayın esaslarını gözetmesi’ konusunda Twitter paylaşımında bulundu. 
Yasaya göre yayın hizmetlerinin tarafsız olması, siyasi düşünce nedeniyle ayrım-
cılık yapmaması, bireyleri aşağılamaması, siyasi partilerle ilgili taraf tutar nitelikte 
olmaması gerektiğine işaret eden Şahin, “Ne var ki, bazı ana haber bültenlerinde 
bu ilkelerin ihlal edildiği, yorumlarda basın ahlakı ve genel ahlak ilkelerine ters 
düşen yakışıksız bir üslubun tercih edildiği, abartılı el kol ve parmak hareketleriyle 
bazı kişiler ve hükümet üyelerinin uyarıldığı görüntülere şahit olduk” dedi.  Ha-
bercilerin toplumsal temsil rolü oynadığını kaydeden Ebubekir Şahin, “Toplumun 
tamamına örnek olup yol göstermesi gereken kişilerin bu denli sorumsuz davran-
masını anlamakta güçlük çekiyoruz. RTÜK olarak beklentimiz, haberci meslektaş-
larımızın olaylara duyarlı ve dikkatli bir dil ve üslupla yaklaşmasıdır” ifadelerine 
yer verdi.

28 NİSAN

Anayasa Mahkemesi, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, kitaplarında 
‘intihal yaptığı’ iddiasının yer aldığı www.bianet.org’daki habere erişim engelle-
mişinin ‘ifade ve basın özgürlüğü ihlali’ olduğuna hükmetti. Söz konusu haber 
17 Ekim 2011 ‘İntihal: Aradaki farkı bulun’ başlığıyla yayınlandı. Dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, haberde kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 
ierişim engeli talebinde bulundu. İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği 9 Tem-
muz 2015’te engelleme kararı verdi. Olayın götürüldüğü Anayasa Mahkemesi de 
oybirliğiyle verdiği kararda, “Ülkenin eğitim politikasını tayin eden bakanlığın 
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başına atanan bir bakanın eserlerinde intihal yaptığı tespit edilmesi ile ilgili iddi-
aların yer aldığı haberin yayınlanmasının ‘kamusal tartışmaya yüksek bir katkı’ 
sunduğunda kuşku bulunmamaktadır. Erişim engeli karar verilmesinin demok-
ratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği, bu nedenle başvurucu-
nun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varılmıştır” denildi.

29 NİSAN

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) faaliyet raporunda 2018 yılın-
da 164 yayın yasağı getirildiği belirtildi.  Raporda, çeşitli mahkemelerden değişik 
yayın kuruluşları ve kişiler hakkında 164 yayın yasağı kararı çıkarıldığı ifade edi-
len raporda, bu olayların yayınının durdurulması konusunda mahkemelerle bilgi 
alışverişi yapıldığı belirtildi. Raporda, Türkiye’de günlük televizyon izleme süresi-
nin 3 saat 34 dakika olduğuna da yer verildi.

 » Amerikan New York Times gazetesinin yayınladığı ve İsrail Başbakanı Bin-
yamin Netanyahu’yu, ABD Başkanı Donald Trump’ı peşinden sürükleyen bir ‘reh-
ber köpek’ olarak tasvir eden karikatür kriz çıkardı. Karikatürün tepki çekmesinin 
ardından gazete karikatürün ‘asimetrik mecazlar içerdiğini’ belirterek “Yayımlan-
ması yanlıştı” açıklaması yaptı.

30 NİSAN

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle öncülüğünde İngiliz BBC, ABD’li Vo-
ice of America ve Fransız France24 tarafından kurulan Türkçe YouTube kanalı 
yayına başladı. Bu yayın kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da dü-
zenlenen basın  toplanısında, kanalın amacının, Türkçe izleyicisine ifade özgürlü-
ğüne dayanan ve farklı görüşleri yansıtan bağımsız ve güvenilir bilgi sağlamak ol-
duğu açıklandı. Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, Türkiye’de Türk 
gazetecilerle çalıştıklarını belirterek, “Bu ülkede gazetecilik konusunda sorunlar 
var, basın özgürlüğü tehlike altında. Umarız ki bizim gazetecilerimiz işlerini öz-
gürce yapabilirler” dedi.

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, nisan ayında medyada hak ih-
lallerinin sürdüğünü, bir ay içinde 81 gazetecinin hakim karşısına çıktığını açık-
ladı. Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yıldan az ceza alanların yeniden cezaevine 
konulduğunu belirten Yarkadaş, “İktidar seçim yenilgisinin hıncını gazeteciler-
den alıyor” dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında CHP Parti Meclisi üyesi Eren Er-
dem’in de bulunduğu eski Karşı gazetesi davasına yönelik İstanbul 23’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararları istinaf mahkemesine taşıdı. Başsav-
cılık, ‘silahlı terör örgütüne hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, iste-
yerek örgütü yardım’ suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Er-
dem’in, ‘gizli tanığı ifşa’ suçundan da cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Atatürk’e haka-
ret eden Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyu-
rusunda bulundu. Baronun savcılığa yaptığı suç duyurusunda yazar Tzortzis’in, 
bu konuşmasında Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret ettiği savunuldu. Hamza 
Andreas Tzortzis’in, iki yıl önce de TÜGVA’ın İstanbul’da bir konferansına katı-
larak plaket aldığı ortaya çıktı. Bu arada Timaş yayınları, Tzortzis’in  ‘Hakikatin 
İzinde: Din Bilim ve Ateizm’ kitabının baskısını da ‘kamuoyunda oluşan hassasi-
yeti paylaşmak’ adına durdurduğunu açıkladı.
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MAYIS

1 MAYIS

 » Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, yazdığı ‘Kırk Katır mı? Yoksa 
Kırk satır mı?’ kitabıyla ilgili hakkında açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alın-
dı.  Polis tarafından ifade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu’nda gözaltına alınan Ali 
Avcu, buradan Kartal Adliyesi’ne sevk edildi. Avcu, savcıya verdiği ifadenin ardından 
serbest bırakıldı. Yurt Gazetesi Yazı İşleri Müdür Serdar Yüce, “İfade diye çağırıp gö-
zaltına alınması Yurt’un bu karanlık günlerde ne kadar etkili yayın yaptığının göster-
gesi Gözdağı girişimleri gayrimeşrudur. Yurt boyun eğmez” dedi.

 » Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yıldan az hapis cezası alan ve istinafın ona-
ma kararı verdiği 6 kişinin, yaptıkları infazın durdurma talebi reddedildi. Onama 
kararının ardından Kandıra Cezaevi’ne giren Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, 
Ömer Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper, kararı veren İstanbul 27’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne infazın durdurulması talebinde bulunmuştu. Yapılan başvu-
ruda, ‘aynı davada 5 yıldan fazla ceza alanların dosyalarının Yargıtay’da olduğu ve 
bunun sonucu beklenmeden yapılacak infazın telafisi imkansız büyük adaletsizliğe 
neden olacağı’ savunulmuştu. Mahkeme dosya üzerinden yaptığı incelemede, veri-
len hükmün kesinleştiğini, cezanın infazında duraksama olmayacağı gerekçesiyle 
taleplerin kabul edilmemesi yönünde hüküm kurdu.

 » Cumhuriyet gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ’a, taklit ürün satıldığını 
ilişkin haber üzerine bir market zinciri tarafından ‘ticari hakları ve kişilik haklarını 
ihlal’ ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan  
250 bin liralık tazminat davasının duruşması yapıldı. Uludağ’ın avukatı, taklit ürün 
iddiasıyla gelen ihtarnamenin haberleştirilmesinin basın özgürlüğü olduğunu be-
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lirterek suçlamayı reddetti.  Mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Anadolu 
Ticaret Mahkemesi’ne gönderdi.

2 MAYIS

 » Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin bireysel başvuruları 2 yıl 5 ay sonra gö-
rüşen Anayasa Mahkemesi (AYM), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne bir 
gün kala gazetecilerin tutuklanmasına onay veren bir karara imza attı. Mahkeme 
oy çokluğu ile aldığı kararda Akın Atalay, Murat Sabuncu, Bülent Utku ve Ahmet 
Şık’ın tutuklanmasında hak ihlali olmadığına hükmetti.  Anayasa Mahkemesi köşe 
yazılarından dolayı hapis cezası verilen Kadri Gürsel ile gazeteci Murat Aksoy için 
ise hak ihlali olduğu kararını verdi. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali talebini 
ret kararında gazetecilerin ‘terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle tutuklanmasına 
ve bir gazetenin yayın politikasının ‘suç’ olarak yargılanmasına onay vermiş oldu.

 » Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç görevinden istifa etti. Twitter mesa-
jıyla ‘İstifamdır, değerli Halk TV seyircilerine’ ifadesini kullanana Şaban Sevinç, 
“Onaylamadığım ve değiştiremediğim süreçte yer almayı uygun bulmadığımdan 
7 yıla yakın zamandır sürdürdüğüm Halk TV’deki görevimden istifa ediyorum” 
dedi.

 » ABD’nin sınırlarını ifşa eden internet sitesi Wikileaks’ın kurucusu Julian 
Assange hakkında ilk hapis cezası verildi. Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde 
7 yıl sığındıktan sonra kurallara uymadığı gerekçesiyle buradan zorla çıkarılan 47 
yaşındaki Assange, ‘kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettiğii’ gerekçesiyle 
50 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Assange, ABD’ye iade edilmesi halinde yargıla-
nıp ağır ceza alabilecek.

3 MAYIS

Birleşmiş milletler tarafından 26 yıl önce ilan edilen 3 Mayıs Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü, birçok gazetecinin cezaevinde olması nedeniyle buruk kutlandı. 
Basın Konseyi’nin ifade ve basın özgürlüğüne katkı yapanların ödüllendirdi ve 
Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Pera Müzesi’nde düzenlediği törende 
Fox TV Haber Merkezi ile Tüm Tutuklu Gazeteciler adına ailelerine Basın Özgür-
lüğü Ödülleri verildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendi-
kası ile çeşitli basın kuruluşları 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle 
açıklamalar yapt.
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Cumhuriyet Gazetesi
4 MAYIS

 » ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 3 Mayıs dünya Basın Özgürlüğü Günü nede-
niyle sosyal medyadan Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda mesajı yayınladı. 
Twitter üzerinden paylaşılan mesajda, “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargı-
lanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altı-
na almaya çağırmayı sürdüreceğiz. İfade özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir; ifade 
özgürlüğünün her yerde korunması gerekir” denildi. Cumhurbaşkanlığı iletişim 
Başkanı Fahrettin Altun bu mesaja tepki göstererek, “ABD’nin basın özgürlüğünün 
arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, 
diğer ülkeleri suçlamak yerine kendi sorunlarına odaklansın” dedi.

5 MAYIS

Anadolu Ajansı’nın Gazze Bürosu, İsrail ordusu tarafından akşam saatle-
rinde bombalandı. İlk uyarı ateşinin ardından çalışanlar binayı boşalttığı için 
can kaybı tesadüfen önlendi. Gazze’den atılan roketleri gerekçe göstererek cu-
martesi akşamı başlayan İsrail Savaş uçaklarının bombardımanında, Anadolu 
Ajansı Bürosu’nun olduğu bina da hedef alındı. Kısa süre önce uyarı ateşi açıl-
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masıyla Anadolu Ajansı çalışanları eşya ve malzemelerini alamadan terk ettiği 
bina kısa süre sonra uçakların başlattığı saldırıda hedef alındı. Bina bombar-
dımanda tamamen yıkıldı. Türkiye, Anadolu Ajansı’nın hedef alınması nede-
niyle İsrail’e tepki gösterdi.  Aralarında Basın Konseyi’nin de bulunduğu basın 
kuruluşları saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Basın Konseyi’nin açıklaması 
şöyle:

“BASIN KONSEYİ, 
ANADOLU AJANSI’NI BOMBALAYAN 

İSRAİL’İ KINADI

Basın Konseyi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle: Anadolu Ajansı’nın Gazze 
Şeridi’ndeki ofisinin de bulunduğu binanın, İsrail Ordusu tarafından dün akşam 
hava saldırısı ile vurulduğunu üzüntüyle öğrendik. İlk uyarı saldırısından sonra, 
Ajans çalışanlarının, ikinci saldırıdan kısa bir süre önce binayı terk etmiş olma-
ları, muhtemel bir can kaybını tesadüfen önlemiştir. Anadolu Ajansı Genel Mü-
dürlüğü, saldırının bizzat Ajans ofisini ve Ajans çalışanlarını hedef aldığını açık-
ladı. Bir medya kuruluşuna bilinçli olarak yapılan böyle bir saldırı ‘terör’ sayılır. 
Ve gazetecilere yönelik terör saldırıları, dünyanın her ülkesinde ağır bir suçtur. 
Bu nedenle İsrail Hükümetini kınıyoruz ve benzer ‘terörist’ eylemlere başvurma-
ması için kendilerine çağrı yapıyoruz. Ortadoğu’nun demokratik geleneğe sahip 
bir ülkesi olan İsrail’in fanatik hükümet yetkililerinin emriyle yapılan bu saldırı-
nın, İsrail halkının tepkisini de alacağı bir gerçektir. İsrail bu tür terörist eylem-
lerden vazgeçmeli, Filistin halkının sorunlarını yansıtmak için bölgede görev 
yapan Anadolu Ajansı çalışanları ve öteki medya mensuplarına ‘düşmanca’ dav-
ranmayı artık bırakmalıdır. Özgür medya, İsrail vatandaşlarının da yararınadır. 
Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına yapılan bu saldırıyı şiddetle 
kınıyor, AA’nın saldırıya uğrayan tüm çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz. Tüm 
dünyada çatışma ve savaş bölgelerinde görev yapan gazetecilerin, özel koruma 
altında çalışmalarına özen gösterilmelerini bir daha talep ediyoruz.”

BASIN KONSEYİ
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6 MAYIS

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın özgürlüğüne 
ilişkin değerlendirmelerin ‘‘manipülatif’ olduğunu ileri sürerek, Türkiye’de söy-
lenenlerin aksine basının özgür olduğunu savundu. Ak Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda olduğu 17 yılda, demokra-
si, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında atılımlar yapıldığını ileri süren 
Altun, “Türkiye’de farklı ideolojik bakışlara sahip birçok televizyon kanalı, gaze-
te, internet sitesi ya da yeni medya platformları mevcut. Bu ortamlarda her türlü 
muhalif ses rahatlıkla görüşlerini dile getirebiliyor” dedi.  Basın kuruluşları ve bir 
çok yazar Altun’un bu açıklamalarının, onlarca gazetecinin cezaevinde olduğu, 
yüzlerce gazetecinin mahkemelerde yargılandığı Türkiye gerçeğini yansıtmadığı-
nı söyledi. Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan da, Türkiye’nin basın özgürlü-
ğünde 180 ülke arasında 157’nci sırada olduğunu belirterek, “Saray’dan öyle gö-
rünüyor. Altun gibi Saray’dan maaş alan kişinin Saray’a yaranmak için söylediği 
lafların Türkiye’ye faydası yoktur” diye yazdı.

7 MAYIS

 » Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kiti Piri, YSK tarafından İs-
tanbul seçimlerinin iptal edilmesini değerlendirirken, bu kararın kurula yapılan 
baskı sonucu alındığını öne sürdü.  Kararı ‘halkın iradesine karşı çıkmak’ olarak 
nitelendiren Kati Piri sosyal medya paylaşımında, “Bu durumda, Türkiye’de se-
çimler yoluyla iktidarın demokratik devir tesliminin güvenilirliğini bitirmektedir” 
ifadesini kullandı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjord Jangland da yaptığı 
açıklamada, “Adil ve serbest seçimler için gerekli şartlar, seçim gününden sonra 
değil seçim gününden önce teyit edilmelidir. Kararın seçmenlerin güvenine ağır 
zarar verme potansiyeli var” dedi.

8 MAYIS

 » Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi Suriye’nin İdlib kentine yönelik Rusya 
destekli rejim güçlerinin hava saldırısında ölümden döndü. Sıcak bölgeden gün-
lerdir dünyaya haber ve görüntü ulaştıran Gaziantep Büro Şefi Hasan Kırmızıtaş 
yönetimindeki DHA ekibinin bulunduğu bölge öğleden sonra yoğun bombardı-
man altına alındı.  Araziye düşen bombanın şarapnel parçaları ve fırlayan taşlar 
DHA ekibinin aracına isabet etti. Camları kırılan ve ağır hasar gören araçta ölüm-
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den dönen DHA ekibinin buradan güvenli bölgeye alındığı ve sağlık durumlarının 
iyi olduğu açıklandı.

 » Evrensel gazetesi eski muhabiri Cansu Pişkin ‘Boğaziçililere özel savcı’ baş-
lıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 
36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘kamu görevlisini terör örgütle-
rine hedef göstermekle’ suçlanan Cansu Pişkin, suçlamayı reddetti. Gazeteciliğin 
suç olmadığını belirten Pişkin, “Suç işleme gayesiyle hareket etmedim. Kamuoyu-
nu bilgilendirmek için haber yaptım” dedi.  Mahkeme Cansu Pişkin’e 10 ay hapis 
cezası verdi ve ardından hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

9 MAYIS

 » Akit TV’deki ‘Gün Başlıyor’ programında “Sivilleri öldürecek olsak Cihan-
gir’den başlarız. Nişantaşı, Etiler var. Bir süre hain var, Türkiye Büyük millet Mec-
lisi var, buralardan başlarız” diyen spiker Ahmet Keser, 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Ahmet Keser hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıla-
ma’ suçundan Küçükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
duruşmasında savunma yapan Keser’in avukatı, “Müvekkilin eyleminin ifade öz-
gürlüğü kapsamında kaldığı mütalaa olunarak beraatına karar verilmesini talep 
ediyoruz” dedi. Mahkeme Keser’i 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve ertelemedi.  
Akit TV’den ayrılan Keser cezası kesinleşirse hapse girecek. 

 » Anayasa Mahkemesi, valilik otoparkında basın açıklaması yapan sendika üye-
si gruptaki kişilere ‘emre aykırı aykırı davranışta bulundukları’ gerekçesiyle verilen 
para cezasını, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğuna karar 
verdi. Kararın gerekçesinde, söz konusu eylemin, kamu hizmetlerini aksattığına ve 
kamu düzenini bozma tehlikesi oluşturduğuna dair kanıt ortaya konulmadığı vur-
gulandı; basın açıklamasının kolluk güçleri ve idare tarafından bir müdahalede bu-
lunulmadan sona erdiği ve grubun olaysız dağıldığına dikkat çekildi.

10 MAYIS

 » Anayasa Mahkemesi, 2016 yılında Kanal D’de canlı yayınlanan ‘Beyaz Şov’ 
programına Diyarbakır’dan telefonla katılan ve “Artık çocuklar ölmesin” dediği 
için ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptı-
rılan öğretmen Ayşe Çelik’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 
İhlalin sonuçlarının kaldırılmasına da karar veren Anayasa Mahkemesi, Ayşe Çe-
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lik’e 5 bin 500 lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği 
mahkumiyet kararının ardından bebeğiyle cezaevine giren Ayşe Çelik, infaz ertele 
talebinde bulunmuş ve tahliye edildi. Verilen 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu 
için 17 Nisan’da yeniden 6 aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne ko-
nulan Ayşe Çelik ‘in isteği üzerine bebeği cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim 
edildi. Avukatı aracılığı ile yaptığı bireysel başvuruyu görüşen Anayasa Mahkeme-
si’nin verdiği ihlal kararı yerel mahkemeye ulaştı ve öğretmen Ayşe Çelik, ceza-
evinden tahliye edildi. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra cezaevinde yaşadıklarını 
anlatan Ayşe Çelik, “Kaldığım koğuşta 43 yetişkin ve 8 çocuk vardı. 12 kişilik ko-
ğuşta 51 can ne demek. Çoluk çocuk yerde yatıyorduk” dedi. 

 » Anadolu Ajansı’nın Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Bayburt- Trabzon 
arasında kardan kapanan yolu açma çalışması yapan Karayolları ekiplerini görün-
tülerken düştüğü uçurumda kayboldu. Dünyanın en tehlikeli yolu seçilen, virajla-
rıyla ünlü Soğanlı Dağı’nda yol açma çalışmalarını takip eden gazeteci Abdülkadir 
Nişancı, bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Kamerası ve 
tripotu düştüğü yerden 60 metre uzaklıkta kara saplanmış halde bulunan Abdül-
kadir Nişancı’yı arama çalışmalarına AFAD ve çeşitli illerden gelen dağcılardan 
oluşan 200 kişilik ekip katılıyor. Helikopter ve drone’ların bölgeye havadan taraya-
rak destek verdiği arama çalışmalarında gazeteci Nişancı’ya ulaşılmaya çalışılıyor.

 » Medyascope muhabiri Canan Coşkun, 2015 yılında bir hakaret davasında 
kesinleşen tazminat cezasına ilişkin tebligatın ulaşamamasından dolayı hakkın-
da çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gece gözaltına alındı. Polisler tarafından 
emniyete götürülen Coşkun, tazminatın ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

11 MAYIS

 » Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara’da evinin önünde 
sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Türkiyem TV’de yaptığı programın ardın-
dan gece evine dönmek üzere yola çıkan Demirağ’ı, hafif ticari araçla takip eden 
kişiler, evinin önüne geldiği sırada sopalarla saldırdı. Başına ve vücudunun çe-
şitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Yavuz Selim Demirağ, Gülhane Aske-
ri Tıp Akademisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demirağ’ın hayati tehlikesinin 
bulunmadığı belirtilirken, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 
6 saldırgan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Yavuz Selim Demirağ’a ya-
pılan saldırı siyasiler ve meslek örgütleri tarafından kınandı. Basın Konseyi de 
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yaptığı açıklamada, Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yapılan sal-
dırının tüm basına yapıldığını belirterek kınadı. 

BASIN KONSEYİ: 
GAZETECİ YAVUZ SELİM DEMİRAĞ’A SALDIRI 

TÜM BASINA YAPILMIŞTIR

Televizyon programından sonra evinin önünde gece karanlığında kimliği be-
lirlenemeyen sopalı bir grubun saldırısına uğrayan ve başından yaralanan Yeniçağ 
Gazetesi yazarı, gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Demokrasi düşmanı saldırganların biran önce yakalanıp yargıya teslim edil-
mesini acilen istiyoruz. Bu saldırı, aslında ifade ve basın özgürlüğüne yapılmıştır. 

Çok sesliliğe ve unutturulmak istenilen eleştirel gazeteciliğe tahammül edilme-
den demokrasiyi koruyamayız. Tedavi altında tutulan meslektaşımız Yavuz Selim 
Demirağ’a acil şifalar diliyoruz.

Tüm basın camiasına geçmiş olsun.
BASIN KONSEYİ

 » Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Türkiye’de yar-
gılandığı davaya ilişkin savunmasını Almanya’da yaptı ve tutuklu bulunduğu sü-
rede cezaevinde işkence gördüğünü söyledi. Türkiye’de görev yaptığı sırada ‘terör 
örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukla-
nan ve hakkında iddianame hazırlanıncaya kadar yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan 
Deniz Yücel, tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü. Türkiye’de devam 
eden davayla ilgili savunmasını Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi’nde yapan 
Deniz Yücel, tutuklanması ve Silivri Cezaevi’ndeki sürece ilişkin bilgiler verdi. 
Deniz Yücel, “Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde üç gün boyunca işkenceye maruz kal-
dım. Ayaklarıma tekmeler, göğsüme ve sırtıma atılan yumruklarla darp edildim. 
Üçüncü gün şiddetin miktarı yükseldi, yüzüme vuruldu ve kameraların olmadı-
ğı merdivenlerde, duvara itilip kafama vurulan yumruklarla darp edildim” dedi. 
Deniz Yücel, avukatlarıyla farklı bir yol izlediklerini, Alman hükümeti üst seviye 
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temsilcileri ve Türkiye’den bir siyasetçiyi aracı olarak devreye sokup tahliyeyi sağ-
ladıklarını anlattı.

 » Beyaz TV’de bir spor programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla yar-
gılanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, kendisinin Ak Partili olduğunu söyleyip, 
hakimin ise CHP’li olduğunu öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. İstan-
bul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına avukatı ara-
cılığı ile dilekçe gönderen Kütahyalı, “Ben Ak Parti görüşlü bir gazeteciyim. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakın biriyim. İnternetten edindi-
ğim bilgiye göre mahkeme hakimi CHP’den aday olmuştur. Farklı görüşlerden ol-
mamız nedeniyle mahkeme hakiminde önyargı doğurduğundan dolayı reddi ha-
kim talebinde bulunuyorum” dedi. Hakim dilekçeyi okuduktan sonra, CHP’den 
aday olduğu iddiasının doğru olmadığını, 2011 seçimlerinde AKP’den Düzce 
milletvekili adaylığı teklif edildiğini ve kabul etmediğini belirterek ara kararında 
reddi hakim talebini geri çevirdi. Dosya reddi hakim talebinin karar bağlanması 
için nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

13 MAYIS

 » Kastamonu’da yerel Ajans 37 muhabiri Mehmet Eren, kent meydanında can-
lı yayın yaptığı sırada saldırıya uğradı.  Elinden ve yüzünden yaralanan gazeteci 
Mehmet Eren, saldırının yaptığı haberlerden rahatsız olanlar tarafından yapıldı-
ğını söyledi. Eren ifadesinde, mezuniyet kutlamasa yapan öğrencilere alkol satışı 
yaptığı gerekçesiyle turistik tesisi basan bir parti başkanının haberini yaptığını, 
saldırını il başkanın adamları tarafından yapıldığını söyledi.

 » Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişlerinde yapılan bir 
atamayı eleştiren gazetecilere tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan 
Altun, “Gazeteci bu kişinin Ak Parti ile bağlantısı bulunması gerektiğini düşünme-
si nedeniyle söz konusu pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmadığını varsayı-
yor. Tüm gazetecilere ve yorumculara sesleniyorum: bir daha Türkiye ile ilgili bir 
haber yazarken lütfen görüşlerinizin hepsini ‘olağan şüphelilerden’ almayın” dedi.

15 MAYIS

 » Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat, ‘Malta Belgeleri’ başlıklı 
köşe yazısında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada 
hakim karşısına çıktı. Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
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ikinci duruşmasında Polat suçlamayı reddetti. Avukatı da suçlamaya konu olan 
köşe yazısında yer verilen ve yazarına İngiltere’de gazetecilik ödülü kazandıran ha-
berin orijinalini mahkemeye sundu.  Hakim, söz konusu internet sitesinin ulusla-
rarası yasal bir site olup olmadığının tespiti için uzman görüşü alınmasına karar 
vererek duruşmayı 17 Eylül’e erteledi.

 » TRT’de aralarında spiker, muhabir ve prodüktörlerin de bulunduğu 169 
kişi ‘ihtiyaç fazlası’ gerekçesiyle tasfiye edileceği haberleri TBMM’ye taşındı. 
CHP Milletvekili Ali Öztunç, genel kurulda yaptığı konuşmada ”169 kişi bugün 
TRT’de sürgüne gönderildi, yazıktır, günahtır arkadaşlar etmeyin. TRT’nin ses 
sanatçılarını aldılar Tarım Bakanlığı’na gönderdiler. Ne yapacak, Tarım Bakan-
lığı’nda türkü mü söyleyecek? Bahçıvanı getirmişler TRT’de muhabir yapmışlar. 
TRT’de çok büyük kıyıl var. 1800 kişi geçtiğimiz günlerde emekliliğe zorlandı” 
dedi. Kurumda örgütlü Haber- Sen’den yapılan açıklamada da “TRT’de tarihinin 
en büyük emekçi katliamı yapılmaktadır” denildi.

 » Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı’nda 10 Mayıs’ta Karayollarının 
yol açma çalışmalarını görüntülerken bastığı kar kütlesinin kayması sonucu uçu-
ruma yuvarlanan Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama 
çalışmaları sürüyor.  Ayakkabısının tekinin bulunduğu Soğanlı Deresi’nde arama 
çalışmaları yoğunlaştırılırken, su seviyesinin azaltılması ve derenin yönünü değiş-
tirilmesi kararlaştırıldı.  DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

16 MAYIS

 » Anayasa Mahkemesi, eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş’ın Gerçek 
Gündem haber sitesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma erişim engelle-
mesine karşı yaptığı başvuruda ‘ifade özgürlüğünün engellendiği’ kararı verdi. 
Kararda, erişim engellemesinin, Anayasa’nın 26’nci maddesiyle güvence altına 
alınan ifade özgürlüğünün ve 28’inci maddesiyle güvence altına alınan basın öz-
gürlüğünün ihlal edildiği belirtildi.

 » Muş’ta 20 Aralık 2017 tarihinde hakkına ihbar olduğu iddiasıyla gözaltına alı-
nan Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Seda Taşkın, örgüt propagandası suçla-
masıyla yargılandığı davada 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muş’ta 20 Aralık 
2017 tarihinde hakkında ihbar olduğu söylenerek gözaltına alınan ve bir süre tutuk-
lu kalan Seda Taşkın, hakkında açılan davada örgüte yardım ve örgüt propagandası 
suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukatlarının istinaf mahkemesine 
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yaptığı itiraz sonucu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ankara’dan 
SEGBİS ile katılan Taşkın suçlamayı reddetti. Mahkeme Taşkın’ı örgü propagandası 
suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 » MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayımla-
nan haberler nedeniyle CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve gazetenin eski An-
kara Temsilcisi Erdem Gül’ün yargılandığı İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki davada karar verildi. Mahkeme, heyeti, Gül hakkında Basın Kanunu 
gereğinde 4 aylık sürede açılmadığı için ‘davanın düşürülmesi’ kararı verdi. Enis 
Berberoğlu’nun, aynı olayla ilgili İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘dev-
letin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama’ suçundan en ağır ceza verildiğini 
dikkate alan mahkeme, ikinci kez ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

ULVİ YANARDAĞ’I YİTİRDİK. 

Gazeteci Ulvi Yanardağ, bir süredir tedavi gördüğü Süreyyapaşa Göğüs Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.  Sürekli Basın Kartı ve Burhan 
Felek Hizmet Ödülü sahibi olan ve 85 yaşında vefat eden Yanardağ, Sultanahmet 
Camii’nde kılanın namazın ardından toprağa verildi.

 » Antalya’da gazeteci İdris Özyol, köşe yazarlığı yaptığı Akdeniz’de Yeni Yüzyıl 
gazetesinin önünde 3 kişinin tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu 
kolu ve burnu kırılan Özyol, tedavi altına alındı. İdris Özyol’un, Antalya merkez 
Muratpaşa Belediyesi’nin mayıs ayı toplantısında CHP Grubu’nun meclis salonu-
na Deniz Gezmiş’in posterini açmaları çıkan tartışmayı haber yaptığı için MHP 
İlçe Başkanı Talu Bilgili tarafından tehdit edildiği belirtildi. Basın Konseyi ve bazı 
meslek kuruluşları saldırıyı kınayan açıklama yaptı.

BASIN KONSEYİ: GAZETECİYE SALDIRI, 
HALKIN HABER ALMA HAKKNA SALDIRIDIR

Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğünün önüne yeni yeni engeller çıkarılırken, bir 
yandan da basın mensupları maalesef peş peşe saldırı ve linç girişimlerine maruz kalıyor.
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Bir hafta içinde başkent Ankara’da Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demi-
rağ televizyonda katıldığı program dönüşü evinin önünde, turizmin başkenti An-
talya’da da Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı İdris Özyol, gazetesinin kapısın-
da demokrasi düşmanı saldırganların hedefi oldu.

Linç girişimine uğrayan ve ölümden dönen Demirağ’a saldıranlar serbest bıra-
kıldı. Özyol’un ağır yaralandığı saldırıda ise azmettirenler belli, ancak saldırganlar 
henüz ortada yok.

Saldırıların hedefi, eleştirel gazetecilik yapan basın mensuplarıdır. Saldırıya 
uğrayan ifade ve basın özgürlüğüdür, halkın haber alma hakkının yok edilmeye 
çalışılmasıdır.

Basın Konseyi olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin ve azmettiricilerin 
bir an önce bulunup hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyoruz.

Meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülke yönetiminden sorumlu olanların 
da basına giderek artan saldırılara acil önlem almalarını bekliyoruz.

BASIN KONSEYİ

17 MAYIS

 » İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Ulvi Yanar-
dağ, son yolculuğuna uğurlandı.  Türk basınına uzun yıllar hizmet eden Ulvi Yanar-
dağ, 1961 yılında Yeni Sabah’ta mesleğe başlamış, Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı, 
Bulvar ve Güneş gazetelerinde uzun süre haber servislerini yönetmişti. Yanardağ 
için ilk teren üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde yapıldı. Ailesi, ya-
kınları ve çok sayıda meslektaşının katıldığı törenin ardından Yanardağ’ın cenazesi 
Sultanahmet Camii’nde kılınan namazın ardından Küçükbakkalköy Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Ulvi Yanardağ, evli vi 1 çocuk babasıydı.

 » TRT yayınlarındaki dış yapımlar konusunu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fet-
hi Gürer’in Meclis’e verdiği soru önergesiyle gündeme geldi.  Gürer, TRT’nin 2018 
yılında  mal ve hizmet alımı tutarlarını da sordu.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay önergeye verdiği yanıtta, “ TRT 2018 yılı kasım ayı itibariyle 18 bin 152 bölüm 
içyapım, 4 bin 806 bölüm dış yapım, 704 bölüm ortak yapım ve 632 bölüm lisans 
kiralama olarak toplam 24 bin 294 bölüm program hazırlamıştır” yanıtını verdi.
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18 MAYIS

 » İnternet ortamında hızla yayılan radikal görüşler ve terörü teşvik eden içe-
rikler karşı devletler arasında ortak bir tutum belirlenmesi için uluslararası toplan-
dı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’daki cami katliamından esinlenerek 
‘Christchurch Çağrısı’ adı verilen toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, Yeni Zelanda, Ürdün, Kanada, İrlanda, İngiltere, Senegal, Norveç ve En-
donezya’nın devlet ya da hükümet başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, 
Facebook, Instagram, Whatsapp, Google, Youtube, Twitter, Amazon, Dailymoti-
on, Microsoft şirketlerinin temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda açıklama yapan 
Macron, “Christchurch’deki saldırılardan iki ay sonra birçok ülke ve şirketle inter-
nete terör ve nefrete karşı mücadele etmek için Christchurch Çağrısı adlı metni 
imzaladık” dedi. Mocran bu katılmayan bazı ülkelerin de destek verdiğini açıkla-
dı. ABD yönetimi ise ‘ifade özgürlüğüne engel olacağı’ gerekçesiyle Christchurch 
Çağrısı anlaşmasını imzalamayacağını duyurdu.

19 MAYIS

Cumhuriyet TV, YouTube’da yayın hayatına başladı. Canlı yayınların, rö-
portajların video haberlerin yer aldığı kanala YouTube’un arama bölümüne 
Cumhuriyet TV yazarak ulaşılabiliyor.

20 MAYIS

 » Aydınlı yerel gazeteci Serhan Sayhan’ın, tutuklu FETÖ sanığı Erkan Ka-
raaslan’la cezaevinde görüşerek, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Ekrem İmamoğlu ve aynı partiden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu’nu suçlamasını için baskı yaptığı ileri sürüldü. İmamoğlu ve 
Çerçioğlu’na kumpas kurulmasında rol almakla suçlanan Serhan Sayhan, görüş-
meyi doğruladı. Sayhan, “Kendisiyle ilgili davalarda tanık olarak aleyhte ifade 
vermiştim. Cezaevinde ziyaret ettim, doğruları söylemesi konusunda görüşme 
yaptım” dedi. Özlem Çerçioğlu, kendisi hakkında kumpasta yer almakla suçladı-
ğı Serhan Sayhan’ın, daha önce diploma sahteciliğinden ceza aldığını öne sürdü. 
* Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a geçen hafta sopalarla saldırıp 
hastanelik eden ve ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 saldırgan için Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girdi. Başsavcılığın nöbetçi Sulh Ceza Mah-
kemesi’ne başvurmasıyla 6 şüpheli için adli kontrol kararı alındı.



-93-

21 MAYIS

 » Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin çalışanlarının ‘terör örgütü propagan-
dası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada 7 sanığa 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya 
kadar değişen hapis cezası verildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülen davada ’terör örgütlerinin şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek, öve-
cek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandanı yapmak’ 
suçundan Eren Keskin’e 3 yıl 9 ay Hüseyin Akyol’a 2 yıl 1 ay , Hüseyin Güçlü’ye 1 
yıl 6 ay hapis cezası verildi.  Mahkeme Ayşe Batumlu Kaya ve Reyhan Hacıoğlu’na 
verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezasını ise erteledi. Davada 8 sanık ise beraat etti.

GAZETECİ TAKİ DOĞAN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE 
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ. 

Mesleğe Milliyet gazetesinde başlayan daha sonra Güneş, Habertürk gazeteleri, 
bazı televizyon ve radyolarda çalışan Taki Doğan, son olarak Ortadoğu Gazetesi 
Ankara Temsilcisi ve başyazarı olarak görev yapıyordu. 68 yaşında vefat eden Taki 
Doğan evli ve bir çocuk babasıydı.

22 MAYIS

 » Antalya Aksu’da, Güney Haberci İnternet sitesinin sahibi gazeteci Ergin Çe-
vik, saldırıya uğradı. Akşam üzere haber sitesinin ofisine gelen 3 kişinin, Çevik’i 
bulamayınca görevliye “Ona selamımızı söyleyin o anlar” demesi güvenlik kame-
rasına yansıdı. Kısa süre sonra bir restoran önünde rastladıkları Ergin Çevik’le 
karşılaşan bu kişiler  “Gazeteci Ergin sen misin?” sorusuna ‘evet’ yanıtını alınca 
yumruk ve tekmeyle saldıran kişiler, ardından uzaklaştı. Çevik’in şikayeti üzerine 
polis saldırganları aramaya başladı. Antalya’da iki hafta önce de gazeteci İdris Öz-
yol saldırıya uğramıştı.

 » Halk TV’de geçen ay işten atılmaları protesto için kurumdan ayrılan Uğur 
Dündar, Halk Arenası programını Sözcü TV’de yayınlama kararı aldı.  Dündar, 
“Program, sözcü.com.tr ile Sözcü’nün YouTube, Twiktter, Faceisook, Instagram 
hesaplarından canlı yayınlanacak. Programda süre kısıtlaması da olmayacak” 
dedi.  Uğur Dündar, ilk yayının 23 Mayıs’ta olacağını açıkladı.
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 » Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda geçen ekim ayında öldü-
rülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Kongresi’n-
de yaptığı temasları anlattı.  Görüştüğü Kongre üyelerinin Beyaz Saray’dan farklı 
düşündüğünü belirten Hatice Cengiz, “Trump değil de başka biri başkan olsaydı, 
belki biraz daha sert tepki olabilirdi. Trump daha ziyade Suudi Arabistan’ı koru-
maya yönelik bir tavır ortaya koydu.. Kongre’de görüştüğün bir çok Demokrat ve 
Cumhuriyetçi isim yönetimin tavrından hoşnut değil” dedi.

23 MAYIS

 » CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın yanıtlaması için TBMM’ye verdiği önergeyle, Turkuvaz Medya Grubu 
bünyesindeki A Haber kanalına TRT’nin vericilerinin ‘ayrıcalıklı’ olarak kullan-
dırılmasını sordu. TRT verici istasyonlarına herhangi bir protokol yapılmadan, 
Turkuvaz Aktif Prodüksiyon A.Ş. tarafından sistem kurulumu yapıldığını, TRT 
içindeki mail trafiği ile kanıtladıklarını söyleyen Tanal, bununla ilgili e-posta 
içeriklerini ve resmi yazıları da önergesine ekledi. Mahmut Tanal, bir kamu 
kuruluşu olan TRT’nin kaynaklarının, böylesine kullandırılmasını eleştirerek 
“Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’nin şifahi talimatlarla protokolsüz 
ve ücretsiz bir şekilde TRT’nin kaynaklarından yararlandırılması, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını yemek anlamına gelmiyor mu?” diye sordu.

 » Kamu bankaları ve kam kuruluşlarıyla kayyum atanarak TMSF’ye geçen 
900’ü aşkın şirketin reklam bütçelerinin hangi medya kuruluşlarına aktarıldığının 
incelenmesi için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verildi. CHP İstanbul 
Milletvekili Erdoğan Toprak’ın verdiği önergede, “Halkın vergileriyle finanse edi-
len TRT başta olmak üzere  medyanın yüzde 90’ı siyasi iktidar kontrolü ve baskısı 
altında, siyasi sansürün denetimindedir” dedi  Reklam bütçelerinin akıtıldığı ik-
tidar yanlısı gazetelerin büyük bölümünün bedava dağıtıldığını savunan Toprak, 
“Bayi satışlarıyla ilgili gerçek bilgiler ve tiraj raporları gizlenen iktidar medyası  ga-
zetelerin satış rakamlarını kağıt üzerinde şişirerek Basın İlan Kurumu ilanlarından 
ve kamu kuruluşlarının reklamlarından aldıkları paylar olması gerekenden yüksek 
tutulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

 » Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis davası açılan iş insanı Osman Kavala’nın, ‘tutuklumu tedbiri-
nin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk 
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incelemelerinin hakim önüne çıkarılmadan yapılması’ gerekçesiyle Anayasa Mah-
kemesi’ne yaptığı bireysel başvuru, ‘hak ihlali olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi. 
Kavala’nın 1 Kasım 2017 tutuklanmasının ardından yapılan başvuru geçen ay gö-
rüşülerek genel kurula sevk edilmişti. Raportörün ‘ihlal olduğu yönünde görüş 
bildirmesine karşın Kavala’nın başvurusu, 5’e karşı 10 üyenin oyu ile reddedildi.

 » Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in, hukuksuz şekilde tutuk-
landığı iddiasıyla Türk hükümetine açtığı 2 milyon 980 bin liralık tazminat davası-
nı reddeden İstanbul 17’nci Ağır ceza Mahkemesi’nin kararı istinaf mahkemesinde 
bozuldu. Dosyanın incelemeye alınacağını söyleyen Deniz Yücel’in avukatı Veysel 
Ok, talep ettikleri tazminat miktarını gazetecinin çalışamadığı süre boyunca olu-
şan maddi kayıp, avukatlık masrafları ve özgürlüğünün alıkonulması üzerinden 
hesapladıklarını anlattı.

25 MAYIS

 » Adana’da yayın yapan Egemen gazetesi kurucusu Hakan Denizli, Seyhan İl-
çesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Hakan Denizli’nin kızı ve torunuyla bindiği araca 
yaklaşan saldırgan açık camından silahla ateş etti. Bacağından yaralanan Hakan 
Denizli hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı arıyor.

 » Balıkesir’de inşaat işçisi Deniz Avcı, paylaştığı karikatürlerle ‘Cumhurbaşka-
nına hakaret’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Deniz Avcı’ya bu ceza, 
karikatüristler Sefer Selvi ve Musa Kart’ın yayınlanan karikatürlerini paylaştığı 
için verildi ve ertelenmedi.

 » ABD Adalet Bakanlığı, İngiltere’de tutuklu bulunan Wikileakes kurucusu 
Julian Assange’a 17 yeni suçlama yöneltti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynak-
ların isimlerini edinmek ve yayımlamak, Ortadoğu ve Çin’deki gizli kaynakları 
tehlikeye atmak da bulunuyor. WikiLeakes ise Twitter hesabından yaptığı açıkla-
mada bu suçlamaları ‘çılgınlık’ olarak niteledi.

 » Fransa’da 9 basın çalışanının ‘ulusal güvenliğin gizliliğine zarar vermek’ ve 
‘gizli belgeleri paylaşmak’ dahil çeşitli suçlamalarla ifadeye çağrılmaları basın öz-
gürlüğü tartışmalarını beraberinde getirdi.17 basın örgütünün ortak açıklamayla 
tepki gösterdiği soruşturmalarda ilk olarak Suudi Arabistan’ın Yemen’de kullan-
dığı silahları sattığını ortaya çıkartan Disclose haber sitesi kurucusu Geoffrey Li-
volsi ve Radyo France  muhabiri Benoit Collonbat’ın ifadeye çağrıldığı bildirildi. 
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Meslek örgüleri bu gelişmeyi basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi.

26 MAYIS

 » Odatv yazarı gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara’da evinin önünde yolunu 
kesen iki araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle 
yere yıkılan Önkibar’ı, yardımına koşan esnaf kurtardı.  Hastaneye kaldırılan ve 
10 günlük ‘iş göremez’ raporu verilen Sabahattin Önkibar’a saldıranlar, kaçtıkla-
rı aracın plakasının polise verilmesi sayesinde bulundu. Savcılık, 3’ünün saldırıyı 
gerçekleştiren ve 1’inin de aracı kiralayan olmak üzere 4 kişinin yakalandığını ve 
sorgularının sürdüğünü açıkladı. Saldırının organize bir eylem olduğunu savunan 
Sabahattin Önkibar, “Göz hasmını tanır derler. Benim tahminim ülkücülükten ge-
çinen kopillerdir. Ancak iki araç kiralayıp saldırmak bireysel eylem olamaz” dedi.

27 MAYIS

 » Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi bir ay önce yeniden cezaevine giren eski 
Cumhuriyet gazetesi çalışanları Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, 
Güray Öz, Emre İper ve Önder Çelik’e bayram öncesi mektup gönderilmesi çağ-
rısında bilindi. Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen gazetecilerin yalnızca 
mesleklerini yaptıkları için, aklın mantığın kabul etmeyeceği gerekçelerle ceza al-
dıklarını belirten Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi çağrısında, “Bizler de bu hu-
kuksuzluk karşısında cezaevine mektup ve kartlar yollayarak onların yalnız olma-
dıklarını hissettirelim” denildi.

 » Gazeteci ve CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’e bir dava daha açıldı. CHP 
Parti Meclisi üyesi olan ve eski Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı-
ğı dönemde 17-25 Aralık sürecindeki yasa dışı ses kayıtlarını servis etmekten 4 yıl 
2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Erdem’in, bu kez 24 Haziran seçimleri önce-
si MİT’i hedef alan sosyal paylaşımları nedeniyle ‘devlet kurumlarını aşağılamak’ 
suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istendi.

28 MAYIS

 » Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 4 yıl 10 aydın, 17 yıla kadar 
hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
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ce kabul edilen iddianamede, Canan Kaftancıoğlu sosyal paylaşımları nedeniyle 
‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama’ 
‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve terör örgütü propagandası yap-
makla’ suçlanıyor. Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi şikayetçi olmuştu.

 » Yazar Abdullah Şevki, kitabında pedofili içeren ifadeler bulunduğu gerek-
çesiyle savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Abdullah Şevki’nin hayali 
bir şekilde küçük yaştaki çocukların cinsel istismarını anlattığı ‘Zümrüt Apart-
manı’ kitabıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan so-
ruşturmada kitabın yazarı Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevinin sahibi 
Alaattin Topçu gözaltına alındı. Şevki ifadesinde ‘kirli gerçeklik’ akımına göre ki-
tabı yazdığı ve edebi bir eser ortaya çıkardığını ileri sürdü. Yayıncı Toplu ise kitabı 
okumadan bastığını söyledi. Şevki ve Toplu ifadelerinin ardından sevk edildikleri 
adliyede serbest bırakıldı.

29 MAYIS

 » Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada 2.5 yıl ha-
pis cezasına çarptırılan Kadri Gürsel, İstinaf Mahkemesinin cezayı onamasının 
ardından  tutuklu kaldığı süre düşüldükten sonra kalan cezasını çekmek için ce-
zaevine girdi. Hükmün infazı için 20 Mayıs’ta gönderilen tebligatta 10 gün içinde 
savcılıkta olmasının istendiğini söyleyen Kadri Gürsel, bugün Çağlayan Adliye-
si’ne geldi. Adliye önünde kelepçe takılan Kadri Gürsel, Metris Cezaevi’ne götü-
rüldü. Kadri Gürsel, Twitter hesabından, “Delilsiz ve keyfi biçimde 11 ay hapiste 
tutulduğu Cumhuriyet soruşturması ve davasında gazetecilik faaliyetimin suçlan-
ması nedeniyle hakkımda verilen 2.5 aylık hapis hükmünün infazı için 20 Mayıs’ta 
10 gün içinde savcılıkta olmam istendi. Bugün başsavcılığa başvurdum. 11 aylık 
tutukluluğumun, 2.5 yılın hapiste infaz süresini karşılamaktadır İnfaz gerekçesiyle 
yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır” paylaşımında bulundu. Avukatının dene-
timli serbestlik için girişimde bulunmasının ardından mahkemenin verdiği tahli-
ye kararının ardından saat 2.30’da Gürsel cezaevinden çıktı.

 » İngiltere Ulusal Gazeteciler Sendikası ile Morning Star gazetesinin işbirliği 
ile  Türkiye’deki gazeteciler için dayanışma platformu kuruldu. Platform, Türki-
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ye’deki tehlike altındaki gazetecileri, İngiltere’deki meslektaşları ile eşleştirerek, da-
yanışma ağı kurarak çalışma yapacak. 

 » Basın konseyi Yüksek Kurulu, yaptığı toplantıda, son günlerde basın men-
suplarına yönelen saldırıları görüştü. Gazetecilerin canına kast etmenin yanı 
sıra, halkın haber alma hakkını yok etmeye yönelik bu eylemlerin durdurulması 
için yetkilileri göreve çağıran Basın Konseyi Yüksek Kurulu, saldırıya uğrayan 6 
gazeteye mektup gönderilmesi kararı aldı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu kararı 
gereğinde peş peşe saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim De-
mirağ, ODATV yazarı Sabahattin Önkibar, Antalya’daki Akdeniz’de Yeniyüzyıl 
Gazetesi yazarı İdris Özyol, Adana’daki Egemen Gazetesi kurucusu Hakan De-
nizli, Antalya’daki Güneyhaberci İnternet Sitesi Sahibi Ergin Çevik ve Kastamo-
nu Ajans 37 muhabiri Mehmet Eren’e mektup gönderildi.

BASIN KONSEYİ’NİN MEKTUBU: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Her geçen gün gazeteciliğin tehlikeli hal aldığı Türkiye’de son günlerde yaşanan ba-
sın mensuplarına saldırılar, maalesef peşi sıra sürdürülmekte. Şahsınıza da yapılan aşa-
ğılık saldırıda görülmektedir ki, eleştirel gazetecilik yapan meslektaşlarımızın canına 
kast eden bu olayların sistematik yapıldığı, planlanarak gerçekleştirildiği anlaşılmakta-
dır. Saldırganların yöntemleri, aynı merkezden hareket ettikleri izlenimi vermektedir. 
Kabul edilemez saldırıların, halkın haber alma hakkını yok sayma, eleştirel gazetecilik 
yapanları korkutma, gözdağı verme, yıldırma amacı taşıdığı ortadadır. Habere ulaşmak 
ve elde ettiği gerçeği kamunun çıkarı doğrultusunda yayınlamakla yükümlü olan gaze-
tecileri hedef haline getirenlerin cezalandırılmaları gerekirken, suçluların serbest bıra-
kılmaları basın camiasında ve toplumda infial yaratmaktadır. Uzun süredir, sansürden 
boğulma noktasına getirilen medyamızın, eleştirel gazetecilik yaparken benzer merkez-
ler den yönlendirilmiş gruplarca sistematik saldırıya maruz kalması, hiçbir demokratik 
hukuk devletinde kabul görmez. Bu saldırılar, her ne kadar gazetecileri hedef almışsa 
da aslında gerçeği öğrenmek isteyen halkı da cezalandırma yöntemi sergilemektedir. 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu olarak, büyük üzüntü duyduğumuz bu alçakta sal-
dırılar karşısında, size tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yalnız de-
ğilsiniz. Yetkililerden de suçluların cezasız kalmaması için, hukuk içinde yasal 
işlemlerin uygulanması yolunda tarafsızlıklarını korumasını ve görevlerini yapma-
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sını istiyoruz. Aksi halde, bu saldırılar sıradanlaşır ve önü alınamaz acılara yol açar. 
Sevgi ve en iyi dileklerimizle.

Pınar TÜRENÇ 
Basın Konseyi Başkanı

30 MAYIS

 » Gazeteci ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer düzenlediği basın toplantısın-
da mayıs ayında 29 gazetecinin yargılandıkları mahkemelerde hakim karşısına 
çıktığını, 10 gazeteci hakkında toplam 18 yıldan fazla hapis cezası verildiğini açık-
ladı. Cumhuriyet gazetesi davasında yeniden cezaevine giren 6 basın mensubunun 
hukuksuz tutukluluklarının bir ayı geçtiğini belirten Çakırözer, bunlardan Musa 
Kart’ın, “Bizi tekrar cezaevine atananların niyetlerini artık herkes biliyor. Korku 
iklimi yaratmak, topluma gözdağı vermek Şu da bilinsin. Önce Silivri, şimdi Kan-
dıra Cezaevi’nde ne duruşumuzu ne de gülüşümüzü. Her şey çok güzel olacak” 
mesajını paylaştı.

31 MAYIS

 » Gazeteci ve yazar Sedef Kabaş’a, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle 
hapis cezası verildi. Kabaş, aldığı cezayı sosyal medya hesabından “Cumhurbaş-
kanına hakaretten açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım. Oysa 
yazdıklarımda tek bir kişinin ismi geçmiyor” paylaşımında bulundu.

 » Radyo ve Televizyon Üst kurulu başkanlığı görevine 5 ay önce atanan Ebu-
bekir Şahin’in, eski ve yeni AKP’li yöneticilerin akrabalarını eğitimleri ve kamuda 
yaptıkları görev süreleri yetersi olduğu halde önemli görevlere getirdiği öne sü-
rüldü. Bu konudaki haberler ve eleştiriler üzerine açıklama yapan Şahin “Göreve 
başladı tan sonra yakın çalışma ekibimi belirleme hakkına sahibim Daha verimli 
çalışma için bildiğim insanları görevlendirmek istedim” dedi.
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 HAZİRAN

3 HAZİRAN

 » Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan’ın, Akit TV’deki programda  “O 
hizaya gelmeyen apoletli generallerimizin hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. 
Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu Ak Parti 
iktidarı oturttu” sözleri tepkiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı, “Bir televiz-
yon kanalında TSK’da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, 
hazırlıklarımızın tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak” açık-
laması yapıldı.

4 HAZİRAN

 » Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yapan gazetecileri taşıyan tekneye, böl-
gede bulunan Maçakızı Oteli’ne ait sürat motoru çarptı.  Teknede bulunan Hürri-
yet muhabiri Cenk Tezel, TV 100 muhabiri  Metehan Ekşi ve Habertürk muhabiri 
Onur Aydın, hız kesmeden üzerlerine gelen sürat motorunu görünce denize atlayıp 
yara almadan kurtulurken,. Tekne kaptanı Osman Demirkol yaralandı.

5 HAZİRAN

 » Merkezi ABD’de bulunan Freedom House’nin (Özgürlük Evi) bu yılki Basın 
Özgürlüğü Raporu’nda, Türkiye bu yıl da sınıfta kaldı. ‘Kısmen özgür’ ülkeler ka-
tegorisinde gösterilen Türkiye’de her dört kişiden sadece birinin basına güvendiği, 
çok sayıda gazeteci ve aydın hakkında terörist suçlamasıyla davalar açıldığı yer aldı.  
Raporda dünya genelinde ülkelerin yüzde 44.1’inde basının özgür, yüzde 30.3’ünde 
yarı özgür ve yüzde 20.6’sında özgür olmadığı yer aldı.
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9 HAZİRAN

 » İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran’da yapılacak seçim-
de Ak Parti adayı Binali Yıldırım’ın, CHP’nin adayı rakibi Ekrem İmamoğlu ile 
katılacağı televizyon yayınını yönetmesi için önerdiği Uğur Dündar, moderatörlük 
yapmama kararı aldığını açıkladı. Çekilme nedenini “moderatörlüğüm üzerinden 
her iki adaya ve demokrasimize zarar verecek bir takım hazırlıklar yapıldığını gö-
rüyorum” diye açıklayan Uğur Dündar, kendisine baskı yapıldığı iddialarına da 
Twitter hesabından, “Baskı yapıldığı ve o nedenle maderatörlükten vazgeçtiğim 
spekülasyonları yapılıyor. Tanıyanlar bilir, ben hiçbir baskıya pabuç bırakmam. 
Ayrıca kimseden asla böyle bir girişim de gelmedi. Kararımın tek nedeni Türki-
ye’deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir” yanıtını verdi.

10 HAZİRAN

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Vatandaş Bildirimleri 2018 Yıllı 
Raporu’nu açıkladı. RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi’nce 
hazırlanan raporda, geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü 
dizi filmlerle ilgili oldu.  Raporu göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar 
üzerinden üst kurula şikayetlerini ulaştırdı. Şikayetlerin 123 bin 409’u televiz-
yon, 825’i ise radyo yayınlarına oldu.  Vatandaşlar en çok 48 bin bildirimle dizi 
filmleri şikayet eti. Bu şikayetlerin ortak noktası  şiddet içerikli ve yasa dış ey-
lemlerin yansıtıldığı sahnelerle ilgiliydi.  İkinci sayı 17 bin 782 bildirimle sohbet 
programları aldı. Tele alışveriş konusunda 12 bin şikayet oldu.

 » Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyesi gazeteci Eren Erdem, 17.25 Aralık 
sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis etmekten girdiği Silivri Cezaevi’nde 11 aşı 
geri bırakırken, yaşadıklarını anlattığı ‘İç’ kitabından sonar ’Dış’ı yazdığını söyledi. 
Cumhuriyet gazetesi muhabirinin sorularına avukatı aracılığı ile verdiği yanıtlarda 
Eren Erdem, “Bu zulümler bizi sadece büyütür Adalet arayışımız sürüyor. 4 yıl ceza 
alıp tahliye edilmeyen tek kişilim” dedi. Cezaevinde yazdığı ‘İç’ kitabının dinciliğe 
ve her türlü yozlaşmaya karşı bir manifesto olduğunu söyleyen Erdem, “Şimdi Dış’ı 
yazıyorum Şimdi dış mücadele zamanı” dedi.

 » Basın Konseyi 2’nci başkanı olarak uzun süre görev yapan, duayen gazeteci 
ve Milliyet eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Heper, vefatının ikinci yıldönümün 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Basın Kon-
seyi, Doğan Heper’in açıklamayla andı.
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BASIN KONSEYİ:
DOĞAN HEPER’İ ÖZLEMLE ANIYORUZ

Türk basınının duayen ismi Doğan Heper’i, vefatının ikinci yıl dönümünde 
saygıyla anıyoruz.

Milliyet eski Genel Yayın Yönetmeni olan Doğan Heper, uzun süre Basın Kon-
seyi 2’nci Başkanı olarak görev yapmıştı. İlkeli gazetecilikten taviz vermeyen Do-
ğan Heper, Basın Konseyi’ndeki görevi boyunca ülkemizde ifade ve basın özgür-
lüğünün evrensel standartlara ulaşmasına; Basın Meslek İlkeleri’nin medyamızda 
yerleşmesine yönelik başarılı çalışmalara imza atmıştı.

10 Haziran 2017 tarihinde aramızdan ayrılan Doğan Heper’i, saygı ve özlemle 
anıyoruz.

BASIN KONSEYİ

11 HAZİRAN

 » Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in daha önce çalıştığı Cumhuriyet ga-
zetesinde yazdığı ‘PTT’nin ayrıcalıklı şirketi’ başlıklı yazısı nedeniyle hakkın-
da açılan tazminat davası reddedildi. Yazıda itibarının zedelendiğini ileri süren 
PTT Anonim Şirketi tarafından açılan 50 bin liralık davanın görülmesine Ankara 
20’nci Hukuk Mahkemesi’nde devam edildi. Toker’in avukatı, dava konusu yazının 
TBMM tutanaklarına dayanarak yazıldığını ve görünür gerçekliğe uygun olduğu-
nu söyledi. Mahkeme, ‘şartlar oluşmadığı’ gerekçesiyle tazminat davasının reddine 
karar verdi.

 » Rusya’da araştırmacı gazeteci Ivan Golunov’un uyuşturucu satma teşebbüsü 
suçlamasıyla gözaltına alınmasına gazeteler ortak tepki gösterdi.  Rusya’nın önde 
gelen basın kuruluşları  Golunov’a destek için “Hepimiz İvan Golunov’uz “ man-
şetiyle çıktı.

12 HAZİRAN

 » Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, hakkında açılan davada 10 bin lira taz-
minat ödemeye mahkum oldu. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın kendisine 
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hakaret ettiği gerekçesiyle Cem Küçük hakkında  Bakırköy 4’üncü Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde  açtığı davada karar verildi. Mahkeme, İsmail Saymaz’ı haklı bula-
rak Cem Küçük’ün, 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.  Karar üzerine İsma-
il Saymaz, Twitter hesabından “Cem Küçük’ü uyarıyorum. Tazminatı yatırmadığı 
taktirde icra işlemi başlatacağım” paylaşımında bulundu.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), ‘Vatandaş Bildirimleri Yıllık 
Raporu’nda, ileme oranları ayrıntılarıyla belirtildi.  Buna göre dizi filmleri en çok 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlar, haberleri ise Karadeniz 
Bölgesi’ndeki vatandaşlar izliyor. Dizi filmleri izleme oranında İzmir ikinci, İstan-
bul üçüncü sırada yer alıyor. Eğitim programları ise tüm bölgelerde ve yaş grupla-
rında oldukça az tercih ediliyor.

13 HAZİRAN

 » Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ 
suçundan çarptırıldığı 11 aylık hapis cezasını çekmek için Ankara Ayaş Açık 
Cezaevi’ne girdi. Demirağ, köşesinde bugün kaleme aldığı ‘Mahpus Çantası’ baş-
lıklı yazısında, “Siz bu satırları okurken ben kapının arkasında hazır bekleyen 
çantamı alıp cezaevine girmiş olacağım” diye yazdı. Nazilli’de 4 yıl önce bir kon-
feranstaki sözleri nedeniyle iki sivil polisin tuttuğu rapor üzerine Demirağ hak-
kında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Demiral, Ankara’da 
verdiği ifadenin ardından gıyabında yargılandı ve 11 ay hapsi mahkum oldu ve 
cezası istinafta onandı. Hakkındaki davalarda daha önce hükmün açıklanması 
geri bırakılan kararlar olduğu için 11 aylık cezasının bir bölümünü çekmek için 
cezaevine giren Yavuz Selim Demirağ, geçen ay evinin önünde sopalı saldırıda 
ağır yaralanmış ve bir süre GATA’da tedavi görmüştü.

 » Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan hakkında, katıldığı televizyon 
programında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli komutanlara yönelik sarf ettiği 
sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın şikayeti üzeri-
ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK’nın 301. Maddesi gereğince başlattığı 
soruşturma dosyası ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle televizyon kanalının bulunduğu Kü-
çükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

 » Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçe-
siyle yakalama kararı çıkarıldı. Bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili sözü 
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nedeniyle ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçlamasıyla hakkında İstanbul 
27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Kütahyalı, bugünkü duruşmaya za-
türree olduğuna ilişkin 9 günlük rapor göndererek gelmedi. Mahkeme, reddi ha-
kim talebinde bulunan ve duruşmalara gelmeyerek yargılamayı uzatmaya yönelik 
hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında savunması 
alınmak üzere yakalama kararı verdi. Kütahyalı daha önce reddi hakim talebinde 
bulunmuş, ancak bu talep bir üst mahkemece bu talep reddedilmişti. 

 » Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü’nün raporunda, Türkiye’de dö-
viz kurunun yazılı basının girdi maliyetlerini artırdığı, bu nedenle gazetelerin 
sayfa sayılarını ve eklerini kaldırdığı belirtildi. Gazete ve dergi tirajlarının 2013-
2017 yılları arasında yüzde 33 düştüğü kaydedilen raporda, Türkiye’de televiz-
yonun hale en önemli haber takip aracı olduğu ifade edildi. Raporda Türkiye’de 
en güvenilir basın kuruluşlarının Fox TV, NTV, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri 
olduğu da yer aldı. 

14 HAZİRAN

 » Sözcü gazetesinin aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da bulun-
duğu yazar ve yöneticilerinin ‘FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek 
yardım etmek’ suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi. İstanbul 
37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Necati Doğru, 
Metin Yılmaz, Gökmen Ulu, Mediha Ongun, Yonca Yücekaleli, Mustafa Çetin ve 
Yücel Arı hazır bulunurken, Emin Çölaşan SEGBİS aracılığı ile katıldı. Çölaşan, 
“FETÖ’ye destek iddiası bizim Sözcü gazetesine sığmaz. Savcının bütün iddialarını 
çürüttüm” dedi. Necati Doğru ise “Benim dünya görüşüm FETÖ’cülüğün yakının-
dan geçmez. Hukuk şerefli yaşamaktır” diye konuştu. Diğer sanıklar da suçlamala-
rı reddetti ve beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti savcının mütalaasına karşı sanık 
avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı eylül ayına 
erteledi.

 » AKİT TV’deki programdaki konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta 
kademesine hakaret etmekten hakkında soruşturma başlatılan Yeni Akit Gazete-
si Haber Müdürü Murat Alan, Gaziosmanpaşa İlçesi’nde Cuma namazı çıkışında 
saldırıya uğradı. Cami çıkışı 4 kişinin sopa ve bıçaklarla saldırdığı Murat Alan 
yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 
Murat Alan tedaviye alındı. Saldırıyla  ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Murat Alan 
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“Başıma beyzbol sopasıyla vurdular. İki gün önce Ankara’dan İstanbul’a gelmişler. 
İzim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın” dedi. Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıyı kınadı ve Twitter hesabından 
“Saldırganlar hesap verecek” paylaşımında bulundu.

 » Güneş gazetesi yayın yönetmeni Turgut Güler, CHP Milletvekili Mahmut 
Tanal’ın açtığı davada tazminata mahkum oldu. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir 
Elçi’nin, baronun flamasına sarılı tabutunu ‘terörist cenazesi’ gibi gösteren Turgut 
Güler, “Bu Mahmut Tanal arkadaşın terörist cenazesinde ne işi var” dediği için 
Mahmut Tanal dava açtı. Mahkeme, Turgut Güler’i, Tanal’a 5 bin lira tazminat 
ödemeye mahkum etti.

15 HAZİRAN

 » Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, ‘cumhurbaşkanına hakaret 
ettiği’ iddiasıyla çarptırıldığı 11 ay 20 günlük cezasını çekmek üzere girdiği An-
kara Ayaş Açık Cezaevi’nden tahliye edildi. Hakkında daha önce açılan davalarda 
hükmün açıklanması geri bırakıldığı için cezaevine giren Demirağ, iki gün içinde 
‘denetimli serbestlik’ uygulamasıyla çıktı. İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçi-
min etkili olduğunu söyleyen Demirağ, “Medyanın gücü etkili oldu. Sosyal med-
yadan ve medyadan gelen tepkiler gözlerini korkuttu sanırım. Gece yarısı bir kurul 
oluşturdular ve denetimli serbestlikle çıkabilirsiniz dediler. Her şey güzel olacak. 
Normal şartlarda bir yazacaksam şimde beş yazacağım” dedi.

 » Cumhuriyet gazetesinde MİT TIR’ları görüntü ve haberinin yayımlanması-
nın ardından yurt dışına giden ve hakkında açılan davalar nedeniyle dönmeyen 
gazeteci Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, pasaportuna el konulduğu için 3 yıldır 
eşinin ve oğlunun yanına gidemiyordu. Dilek Dündar, pasaport tahdidi sürerken, 
yurt dışında olduğunu açıkladı. Dilek Dündar, Twitter hesabından, “Tüm yasal 
yolları denedim dönüş alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele al-
madı. Onlar anayasaya uymadılar, ben yasalara güvenmenin bedelini, ailemden 
uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum” 
paylaşımında bulundu. Dilek Dündar’ın pasaportuna eşi Can Dündar hakkında 
açılan davalar nedeniyle el konulmuştu.

 » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Akit TV’deki programda ko-
mutanlara hakaret eden Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında 
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tazminat davası açtı. Ankara 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada 
Murat Alan ve Akit TV’den 100 bin lira tazminat talep edildi. Aynı yayınla ilgili 
Milli Savunma Bakanlığı’nın şikayeti üzerine Murat Alan hakkında savcılık tara-
fından soruşturma başlatılmıştı.

16 HAZİRAN

 » Televizyon yayıncılığına 17 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti, 23 Haziran’da 
yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Cumhur İttifa-
kı’nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu tartıştı. 
Fox TV’nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Cemil Reşit 
Rey’de gerçekleşen yayını, isteyen bütün televizyonlar canlı olarak yayınlandı. Ak 
Parti ve CHP kurmaylarının vardığı anlaşma ile moderatör adaylara aynı soruları 
yöneltti ve 3 dakikalık cevap süresi tanıdı.  Tartışma genelde 31 Mart seçim süreci 
ve aynı zarfa konulan 4 oydan sadece birinin iptal edilmesi, seçimi önde bitiren 
Ekrem İmamoğlu’nun iptal kararıyla mazbatasının geri alınması, ve adayların se-
çilmeleri halinde İstanbul’a yapacakları hizmetler üzerinde geçti.  Adayların eşleri 
ve çocuklarıyla topluca fotoğraf vermesiyle sona eren yayın ’demokrasi açısından 
kazanım’ olarak değerlendirildi. Uluslararası basında da ilgi görün yayından iki 
gün sonra Ak Parti kanadı, moderatör İsmail Küçükkaya’nın, CHP adayı Ekrem 
İmamoğlu ile yayın öncesi görüştüğünü otel güvenlik kamerası görüntüleriyle ser-
vis ederek, Binalı Yıldırım ile yüz yüze görüşülmediğini ve ‘yayının eşit koşullarda 
yapılmadığını’ ileri sürdü.

 » CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay’ın yanıtlaması için TBMM’ye verdiği soru önergesinde kamu bankalarının ik-
tidarı destekleyen ‘yandaş basına’ reklam yağdırmasının İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçimiyle ilgisini sordu. Alban önergesinde, iktidarı destekleyen 
Akşam, Güneş, Star, Akit, Yeni Şafak, Sabah ve Takvim gibi gazetelere 39 günde 
kamu bankalarının 260 ilan ve reklam verdiğini belirtti. Düşük tirajlı bu gazetelere 
reklam yağdırılırken, daha yüksek tirajlı gazetelere kamu bankalarının hiç reklam 
vermediğini belirten Alban, “Kamu bankalarının günlük ulusal yayın yapan yazılı 
basına reklam verme kriterleri nedir? İktidara yakın gazeteler reklamla mı ödül-
lendirilmektedir?” sorularını yöneltti.
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 17 HAZİRAN

 » Etkin Haber Ajansı (ETHA) bürosunda yapılan arama sırasında editörler İs-
minaz Temel, Deniz Bakır ve Serdar Işık ile muhabirler Havva Cuştan, Özancan 
Sarı, çalışanlar Gülçin Aykut ve  Mehmet Acettin gözaltına alındı. 

 » Özgün Gelecek gazetesi, Bursa Bürosu’na polis tarafından yapılan baskında 
bütün materyallere el konulduğunu muhabirleri Sevda Erkılınç, Togay Okay ve 
Hüseyin Camkıran’ın gözaltına alındığını duyurdu. Gazete çalışanlarının ‘örgüt 
propagandası yaptıkları’ suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

 »  İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda geçen yıl ekim ayında 
katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın henüz cesedi bulunamazken, Suudi Arabis-
tan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, olayın çok acı olduğunu ve cinayetin 
politik olarak istismar edilmemesi gerektiğini söyledi.  Salman, Şarkul Avsat gaze-
tesine yaptığı ve Türkiye’yi üstü kapalı hedef alan açıklamasında, Kaşıkçı cinaye-
tinde ‘adaletin sağlanmasına katkı vermek amacıyla’ delillerin Suudi makamlarına 
teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

 » ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Rus elektrik şebekesine siber saldı-
rı amaçlı yazılım yüklediği iddialarını haberleştiren New York Times  gazetesine 
“Halk düşmanları” diye tepki gösterdi. Twiter hesabından paylaşımda bulunan 
Trump, “Bir zamanlar büyük olan bir gazetenin düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca 
doğru da değildir. Zerrece düşünmeden her şeyi yapa ve söylerler” ifadelerine yer 
verdi.

18 HAZİRAN

 » Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan Boyner’in Sermaye Piyasası Kanu-
nu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava, zaman aşımı nedeniyle 
düştü. Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu’nun sahibi olduğu dönemde, ‘kağıt ve 
baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağladıkları’ iddiasıyla Ser-
maye Piyasası Kanunu’na muhalefetken kendisi ve 3 kişi hakkında İstanbul 7’nci 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkemenin verdiği beraat kararı-
nın Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle yeniden görülen davanın duruşma-
sına Hanzade Doğan Boyner ve avukatlar katıldı. Sanık avukatları mahkemenin 
verdiği kararda direnmesini ve Yargıtay kararına uyulmamasını talep etti. SPK 
avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, iddianamede istenen 
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ceza miktarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olması nedeniyle  8 yıllık zaman aşı-
mına tabi olduğunu, , zaman aşımını kesen hallerin söz konusu olmadığını bu 
nedenle de zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davayı düşürdü. 

19 HAZİRAN

 » Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda 
2018 yılı ekim ayında öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi 
İnfazlar Özel Raportörü  Agnes Callamart’ın hazırladığı rapor açıklandı.  Ci-
nayeti soruşturmak için bir süre önce Türkiye’ye de gelip temaslarda bulunan 
Callamard raporunda “Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre  Suudi Arabistan’ın 
sorumlu olduğu kasten ve taammüden gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı 
oldu” ifadeleri yer aldı. Suudi Arabistan’ın, toprakları dışında güç kullandığı ve 
diplomatik ayrıcalığı istismar etiği için Türk hükümetinden özür dilemesi ge-
rektiği belirtilen raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in, Kaşıkçı’nın 
öldürülmesine ilişkin herhangi bir devleti beklemeden ‘tamamlayıcı kriminal 
soruşturma’ başlatması istendi. Raporda, BM İnsan Hakları Konseyi veya BM 
Genel Kurulu’nda gazeteciler ve insan hakları savunucularının tasarlanarak öl-
dürülmelerine ilişkin cezai soruşturma yürütecek bir mekanizmanın kurulması 
çağrısında da bulundu. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da yürütülen 
yasal sürecin güven vermediğini, yapılan yargılamanın güvenilirlik ve hesap ve-
rilebilirlik ortaya koymayacağı da vurgulandı.

 » Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan’a saldırıyla ilgili gözaltına alı-
nan Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan ve Savaş Karaca, sorgularının 
ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Ankara’da oturduklarını ve olay-
dan bir gün önce İstanbul’a geldiklerini belirten sanıklar, yoldan geçerken Alan’ı 
gördüklerini ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiğini ileri sürdü. Mahke-
me, 4 sanığı da ‘silahla yaralama’ suçlamasıyla tutukladı.

20 HAZİRAN

 » Fox TV, 16 Haziran Pazar akşamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı seçiminde Ak Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 
katıldığı televizyon programının moderatörü İsmail Küçükkaya’nın, güvenlik ka-
merası görüntülerini sızdırdığı gerekçesiyle The Marmara Oteli hakkında yüklü 
tazminat davası açacağını duyurdu. Programdan 3 gün önce adaylardan Ekrem 
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İmamoğlu’nun The Marmara Oteli’nde basın toplantısı yaptığı sırada moderatör 
Küçükkaya otele gitmiş, ve kendisiyle görüşmüştü. Diğer aday Binalı Yıldırım ise 
rakibiyle yüz yüze görüşen moderatörün bu gerçeği sakladığını ve kendisiyle yüz 
yüze görüşmediğini, dolayısıyla taraf tuttuğunu söylemişti. Başta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan olmak üzere Ak Parti sözcüleri, moderatörün soruları önceden Ekrem 
İmamoğlu’na verdiği ve programın nasıl geçeceğini planladığını ileri sürmüştü. 
Fox TV de Çalar Saat Programı sunucusu İsmail Küçükkaya’nın otel görüntüleri-
nin sızdırılmasının yasal almadığını ve tazminat davası açacaklarını duyurdu.

21 HAZİRAN

 » Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda 
öldürülmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü 
Anges Callamard’ın hazırladığı raporda, Türkiye’ye ‘ifade özgürlüğü çağrısı’ da yer 
aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘kuvvetle destekliyoruz’ dediği rapo-
run yorum bölümünde, “Türkiye’de gazeteciler başta olmak üzere bir çok kişinin 
ifade özgürlüğünden kaynaklanan haklarını kullandığı için keyfi şekilde tutuklan-
dığı ve adil olmayan şekilde yargılandığı” ifadeleri yer aldı. Bu nedenle Türkiye’nin, 
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adil yargılama yapacağından şüphe duyulduğu kaydedilen 
raporda, “Türkiye, Kaşıkçı cinayetine yanıt olarak görüşlerini ve fikirlerini barışçıl 
şekilde açıklamaktan dolayı tutuklu lan herkesi serbest bırakmalı ve gelecekte de 
böyle suçlamalarla yargılama yapmaktan kaçınmalıdır. Türkiye’de gazeteciler ve 
akademisyenler başta olmak üzere düşüncelerini barışıl yollarla açıklayan diğer 
kişilere yönelik tüm soruşturmalar geri çekilmelidir” denildi.

 » Suikaste kurban giren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 
oğlu Arat Dink, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında İstanbul 
36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanıyor. Güneydoğu’da so-
kağa çıkma yasakları sarısında ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiri yayınla-
dıkları için yargılanan akademisyenlere destek bildirisi yayınlayan 18 kişi arasında 
yer alan Arat Dink hakkında açılan davanın duruşmasını, Hrant Dink’in eşi Rakel 
Dink de izledi.   Arat Dink’in avukatı iddianameyi incelemeden kabul ettiği ile-
ri sürdüğü mahkeme heyetinin davadan çekilmesini istedi. Arat Dink suçlamayı 
reddetti ve beraatını istedi. Mahkeme, akademisyenlerin Anayasa Mahkemesi’ne 
yaptıkları bireysel başvurunun sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.
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23 HAZİRAN

GAZETECİ HAKKI MARTI VEFAT ETTİ.

 Türk basınına uzun süre hizmet eden gazeteci Hakkı Martı, bir süredir tedavi 
gördüğü Siyami Ersek Göğüs ve Kalp cerrahisi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’n-
de vefat etti.  Sürekli basın kartı sahibi olan ve 76 yaşında yaşamını yitiren Hakkı 
Martı, Hürriyet, milliyet ve Günaydın gazetelerinde çalışmıştı.

24 HAZİRAN

 » ABD’nin ünlü gazetesi New York Times’in, iklim değişikliğini yetirince ha-
ber yapmadığı gerekçesiyle bir grup aktivistin düzenlediği protesto gösterisine 
polis müdahale etti. 70 kişinin gözaltına alındığı protestoda konuşan aktivist Eve 
Moser, iklim değişikliğinin büyük önem arz etiğini belirterek New York Times’in 
her gün iklim değişikliği konusunda haber yayınlaması gerektiğini söyledi.

 » Belgeselci ve aktivist Kazım Kızıl, 16 Nisan 2017 referandumu protestosu 
nedeniyle İzmir 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar 
verildi. Mahkeme Kızıl’ı ‘cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırdı.

25 HAZİRAN

 » Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ’ı, ‘Vali’den bomba itiraf’ baş-
lıklı haberi nedeniyle 10 bin lira tazminata mahkum eden Sakarya 4’üncü Hukuk 
Mahkemesi’nin kararı Yargıtay tarafından bozuldu. MİT TIR’larının durdurulma-
sına ilişkin dönemin valisi Hüseyin Avni Coş’un, HSK’ya verdiği tanık ifadesi Cum-
huriyet gazetesinde ‘Validen bomba itiraf’ başlığıyla yayımlandı. Bu haber üzerine 
Sakarya Valisi olan Coş, Sakarya $’üncü Hukuk Mahkemesi’nde Cumhuriyet gaze-
tesi ve muhabir Alican Uludağ hakkında 20 bin liralık tazminat davası açtı. Mahke-
me, Uludağ ve gazetenin 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kararın temyiz 
edilmesi üzerine Yargıtay, haberde ‘kamu yararı bulunduğuna işaret ederek haberin 
görünür gerçekliğe uygun, basının haber verme, toplumun haber alma kapsamın-
da kaldığı gerekçesiyle kararı bozdu. Dava, 17 Temmuz’da Sakarya 4’üncü Hukuk 
Mahkemesi’nde yeniden görülecek. 
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26 HAZİRAN

 » Evrensel gazetesinde  ‘Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi’ başlıklı ha-
ber nedeniyle gazetenin eski sorumlu müdürü Cem Şimşek hakkında, Bakırköy 
27’nci  Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şimşek hakkında ‘cumhurbaşka-
nına hakaret’ suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasının 
10 Ekim’de yapılacağını belirten avukat Devrim Avcı, açılan dava ile ifade ve basın 
özgürlüğünün bir kez daha engellenmeye çalışıldığını savundu.

 » TRT Kurdi kanalına, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
için yenilenen seçim öncesi PKK’nın elebaşlarından Osman Öcalan’ın çıkarılması 
nedeniyle Genel Müdür İbrahim Eren hakkında soruşturma açılması istendi. İyi 
Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “TRT ve başında bulunan şahıs, en basit 
tabiriyle suçluyu ve terörü övme suçu işlemiştir. Bizlerin vergileriyle yayın hayatı-
na devam eden TRT’de, Türkiye’deki terör faaliyetlerinden dolayı kırmızı bültenle 
aranan bir teröristle röportaj yapılmıştır. Bunun hesabı bugün sorulmayacaksa bir 
gün mutlaka sorulacak” dedi.

27 HAZİRAN

 » Kanal D’de 3 yıl önce yayınlanan beyaz Şov programına Diyarbakır’dan te-
lefonla katılarak yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçla-
masıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevine gören öğretmen 
Ayşe Çelik,  Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü ihlali kararı üzerine yeniden 
yargılandı. Bakırköy İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen da-
vanın duruşmasında savcı, Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek beraat 
istedi. Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali olduğuna ilişkin tespi-
tini gözeterek Ayşe Çelik’ın suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatına karar 
verdi.

 » Gazeteci ve CHP eski milletvekili Eren Erdem cezaevinde bir yılı geride bı-
raktı. Erdem’in yüzde 30 işitme kaybıyla girdiği cezaevinde bu kulağının işitme 
duyusunu yüzde yüz kaybettiği belirtildi.  Eren Erdem’i cezaevinde ziyaret eden 
CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “O kulağı artık hiç duymuyor, Ayrıca diğer sağ-
lık sorunları nedeniyle acil müdahaleye ihtiyacı var; ancak ameliyata kelepçeli 
olarak götürülmeyi, iyileşme sürecini ise hastanenin bodrum katında yatağı bağlı 
olarak geçirmeyi istemediği için acil müdahaleyi reddediyor” dedi.
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 » Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda geçen yıl ekim ayında öldü-
rülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Cenevre’de katıldığı pa-
nelde, cinayetle ilgili BM Raportörü Agnes Callamad’ın raporunu değerlendirdi.  
Raporda, cinayetle ilgili delillerin yok edildiğinin belirtildiğini kaydeden Hatice 
Cengiz, “Bu nedenle Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmanın da meşruiyeti 
kalmamıştır. Bu açık bir suikast, açık bir katliam Gerçeklerin ortaya çıkarılması 
Birleşmiş Milletler’in boynunu borcudur” dedi.

28 HAZİRAN

 » Sözcü gazetesi 13. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Kısa sürede yüksel tiraja 
ulaşan Sözcü, bugün Türkiye’nin en çok satan gazetesi konumuna geldi. Gazete 
bu başarısını “Türkiye’nin en çok satan gazetesi olan Sözcü’yü, okurları bugünlere 
taşıdı. Bundan sonra da Atatürkçü, taraf sız çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz” 
diye açıkladı. Basın Konseyi de Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve Genel yayın 
Yönetmeni Metin Yılmaz’a birer kutlama mesajı gönderdi.

PINAR TÜRENÇ’İN SÖZCÜ’YE KUTLAMA MESAJI

Atatürk ilkelerinin ışığında, bağımsız çizgisiyle ve medya etiğine özen gösteren 
yayıncılık anlayışı ile Türk medyasına 13 yıldır büyük katkıları olan Sözcü gaze-
tesinin yeni yaşını kutluyorum.  Basın konseyi olarak bu yolda emeği geçen tüm 
çalışanların yollarının açık olmasını diliyorum. Adliye koridorlarında değil özgür 
medya zemininde nice 13 yılları yaşamanız dileğiyle.

Pınar TÜRENÇ
Basın konseyi Başkanı

29 HAZİRAN

 » Anayasa Mahkemesi, ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla yakla-
şık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Alman Die Welt gazetesi Türkiye 
muhabiri Deniz Yücel’i yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Oy çokluğu ile 
alınan kararda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerini ihlal 
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edildiği gerekçesiyle Deniz Yücel’e 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.  
Kararı Twitter hesabından Türkce ve Almanca paylaşan Deniz Yücel, Türkiye’den 
alacağı tazminatı Gazi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla öldürülen üni-
versite öğrencisi adına kurulan Ali İhsan Korkmaz Vakfı ve gazetecilik kurumları-
na bağışlamak kaydıyla kabul edeceğini paylaştı.

30 HAZİRAN

* Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, haziran ayında 66 gazete-
cinin yargılandıkları davalarda hakim karşısına çıktığını, 16 gazetecinin gözaltına 
alındığını, 6 gazeteciye 11 yıl 7 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Yarkadaş’ın ha-
zırladığı Medyaya Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nda, iktidarın 23 Haziran İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kampanyasında medyaya yoğun baskı 
uyguladığı ileri sürülerek, “İtidar başarılı olamadı. Zor koşular altında yayın haya-
tını sürdüren muhalif medya, AKP’nin kamu bankası destekli gazete ve TV’lerinin 
ideolojik hegemonyasına son verdi” ifadeleri yer aldı.
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    TEMMUZ

1 TEMMUZ

 » İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Ak Parti adayı 
Binalı Yıldırım, seçim kampanyasında kullandığı ‘Biz yaptık yine yaparız’ sloganı-
na karşı sosyal medyada ‘Siz yaptınız’ etiketiyle başlatılan ve yolsuzluk iddialarını 
içeren paylaşımları haberleştiren Evrensel gazetesi hakkında tazminat davası açtı. 
Evrensel gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde Binali Yıldırım’ın kişilik 
haklarını ihlal ederek manevi zarara uğrattığı ileri sürülen dava dilekçesinde, 25 
bin lira tazminat talep edildi. Evrensel gazetesinin avukatı Devrim Avcı, “Bu taz-
minat davası siyasi iktidarın, ifade ve basın özgürlüğü kavramını işlerine geldiği 
gibi yorumladıklarını göstermektedir. Kendilerinin eleştirilmeye ne kadar kapalı 
olduklarını ortaya koymaktadır” dedi.

 » Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel, ‘terör örgü-
tü propagandası’ suçlamasıyla bir yıl tutuklu kaldıktan sonra,  “Türkiye’yi terk et” 
teklifini kabul etmesi sayesinde tahliye edildiğini açıkladı.  Deniz Yücel, Twitter 
hesabından “Türk hükümeti bana, Almanya aracılığı ile şu teklifi yaptı: ‘Tahliye 
ederiz ama derhal ülkeyi terk edeceksin.’ Önce reddettim, talebim iade değil, iddia-
nameydi. Sonra (orası uzun hikaye) kabul ettim. Bunun üzerine tam bağımsız yargı 
tahliye etti” paylaşımında bulundu. Deniz Yücel, 27 Şubat 2017 tarihinde tutuklan-
mış, 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenirken16 Şubat 2018 
tarihinde tahliye edilmiş ve aynı gün özel uçakla Almanya’ya dönmüştü.

2 TEMMUZ

 » ODATV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a, FETÖ lideri Fetullah 
Gülen’e hakaretten 5 ay hapis cezası verildi. Pehlivan, Fetullah Gülen ile ilgili 
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haberlerinin altında yer alan ve hakaret içerdiği iddia edilen yorumların kaldırıl-
masına ilişkin mahkeme kararını uymadığı gerekçesiyle 2012 yılında 5 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Cezanın ertelendiği kararda, Pehlivan’ın 5 yıl içinde bilerek 
suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağı belirtildi. Barış pehlivan 5 yıllık süre 
içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu As-
liye Ceza Mahkemesi’nde 2014 yılında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası 
aldı. Bu cezanın geçen yıl kesinleşmesi üzerine Gülen’in şikayetçi olduğu davada 
aldığı 5 ay hapis cezasında hükmün açıklanması gündeme geldi. İstanbul Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Pehlivan’a kasıtlı suç işlediği gerekçesiyle 
5 ay hapis cezası verildi.

 » ABD Başkanı Donald Trump’u eleştiren karikatürü nedeniyle Michael de 
Adder, işinden oldu. Kanadalı çizer Michael de Adder, geçen hafta ABD sınırını 
geçmeye çalışırken boğulan baba- kızın ölümlerinden Trump’u sorumlu tutan ka-
rikatür çizdi. Karikatürün  sosyal medyada yayılmasının ardından, 17 yıldır çalış-
tığı gazeteler onunla işbirliğini sonlandırdı. Adder, iki ay önce de  İsrail Başbakanı 
Binyamin Netenyahu’yu, Trump’un rehber köpeği olarak gösteren bir karikatürü-
nü yayımlayan New York Times, baskılar üzerine karikatür köşesini kaldırmıştı.

3 TEMMUZ

 » Hürriyet, Milliyet ve Kanal D gibi yayın organlarını bünyesinde bulunduran 
Demirören Medya Grubu’nun, Sabah ve ATV’nin de sahibi olan Turkuvaz Med-
ya Grubu’na satılacağı iddiaları ortaya atıldı. Birkaç gündür basında yer alan bu 
haberler Demirören Medya Grubu tarafından yalanlandı. Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık, Demirören Grubu’nun el değiştireceğine ilişkin iddiaların hiçbir su-
rette gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafın-
dan  Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan  açıklamada, “Son günlerde 
basında yer alan şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu’nun el 
değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 
Hürriyet’in bu açıklaması, Demirören Medya Grubu gazetelerinde yayımlandı.

 » Yazılı basın döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak başta kağıt olmak 
üzere artan girdi fiyatları nedeniyle zor günler yaşarken, bir çok yerel gazete de 
kağıt baskıdan vazgeçip, internet üzerinden yayınını sürdürme çabasına girdi. Son 
olarak Antalya’nın Alanya İlçesi’nde günlük yayınlanan önemli gazetelerden Ha-
ber Alanya gazetesi de kağıt baskıya son verme kararı aldı. Cevdet Zamanoğlu’nun 
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sahibi olduğu Haber Alanya gazetesi yerel basın için günlük 3 bin gibi önemli bir 
tirajı sahipken, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle sadece internet üzerinden yayın 
yapmak durumunda kaldığını okuyucularına duyurdu.

 » Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Anadolu Ajansı’nın (AA) Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasıyla ilgili iptal davasını kabul etti. CHP 
33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin AA’yı Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’na bağlayan maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu Yüksek Mahkeme gündem toplantısında başvu-
ruyla ilgili ilk incelemeyi yaptı, eksiklik bulmayarak davayı kabul etti. Seçim döne-
minde yayınlarıyla tartışmanın odağına yerleşen AA’nın nereye bağlı olacağına iliş-
kin kararın verileceği davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

4 TEMMUZ

 » Washington Post Gazetesi, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Ce-
mil Bayık’ın, ‘Şimdi Türk devleti ile Kürtler arasında barış zamanı’ başlıklı yazısı-
nı yayımladı. Bayık yazısında, Türkiye ile müzakereye hazır olduklarını, İmralı’da 
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın başmüzakereci 
olarak buradan güvenlikli bir eve transfer edilmesini istedi. Ankara, bir terör ör-
gütü yöneticisinin yazısını yayımlamakla Washington Post’un skandala imza attı-
ğını belirterek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, “ABD ve 
AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu 
bir teröriste sayfalarını açan Washington Post terör örgütü propagandası yapmak-
ta, ABD yasalarını çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilme-
si mümkün değildir” dedi.

 » ODA TV Genel yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın, 2012 yılında Fetullah 
Gülen’in şikayeti üzerine  çarptırıldığı ve hükmün açıklanması geri bırakılan 
5 aylık cezasının, başka bir dava da mahkumiyet nedeniyle dosyanın yeniden 
görüşülüp hükmün açıklanması, hukukçuları rahatsız etti.  Hakimler ve Savcılar 
Kurulu  Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “İstanbul sulh Ceza Mahkemesi’nin ver-
diği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, denetim süresi içinde ka-
sıtlı bir suç işlenmesi sebebiyle açıklandığından, İstanbul 18. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nin söz konusu kararı değiştirme ve yeniden değerlendirme yetkisine 
sahip değildir. Ancak kararla ilgili taraflardan istinaf edilirse, yetkili İstanbul 
bölge İdare Mahkemesi’nin görevli dairesince bu dosya kapsamındaki delillere 
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göre atılı suçun unsurlarının olup oluşmadığı, verilen hükmün hukuka uygun 
olup olmadığı değerlendirilebilecektir” dedi.

5 TEMMUZ

 » Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargı-
landıkları İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu 
hapis cezasına mahkûm edilen gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı 
Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay 16’ncı Ceza 
Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘Anayasayı ihlal suçunu değil, FETÖ’ye 
bilerek ve isteyerek yardım etme” suçunu işlediklerine karar verdi. Yargıtay, Meh-
met Altan’ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına karar verilme-
sine hükmetti. Aynı davada Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların 
tahliye talepleri reddedildi. Yargıtay’ın bu kararı gereğinde sanıklar Şubat 2018 
tarihinde kendilerini ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir 
düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’ 
suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıkları İstanbul 26’ncı 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.

 » Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Erdal Sağlam, 25 yıla yakın süre görev 
yaptığı gazeteyle yollarını ayırdı. Hürriyet’teki görevinin yanı sıra CNN Türk’te 
ekonomi programları ve yorumları yapan Erdal Sağlam yaptığı açıklamada, “Artık 
yazmak için uygun zemin kalmadığı düşüncesiyle bugün itibariyle Hürriyet’ten 
ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte olumlu-olumsuz eleştirileriyle katkı veren oku-
yucularıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni mecralarda 
buluşmak üzere. Yaklaşık 25 yıldır gazetem Hürriyet’te muhabir ve ekonomi ya-
zarı olarak görev yaptım. Ancak mayıs ayı başından itibaren köşe yazısı yazma 
imkanım kalmadı. Eski arkadaşım Genel Yayın Müdürü’müz Vahap Munyar’ın 
ricası nedeniyle açıklama için bugünü bekledim” dedi.

6 TEMMUZ

 » Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yeni basın kartlarının dağıtımına baş-
landı. 58 yıldın Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce 
verilen Sarı Basın Kartı kullanan gazeteciler, bundan sonra Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı’nca verilen turkuaz renkli basın kartlarını kullanacak. CHP 
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Milletvekili ve gazeteci Atila Sertel, TBMM’de bu uygulamayı eleştirerek, “İktidar, 
daha doğrusu Saray 10 Ocak 1961’de 58 yıl önce verilen sarı basın kartlarının ren-
gini değiştirip turkuaz yaptı Dünyada tanınan sarı baskın kartının değiştirilmesi-
nin sonucunu göreceğiz” dedi.

 » Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, denizi olmayan Ankara için eski Bü-
yükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde jet ski alınmasıyla il-
gili yazısının sansürlendiğini açıkladı.. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li 
Mansur Yavaş’ın, Gökçek döneminde alınan jet ski’nin depoda bulunması haberinin 
Posta gazetesinin küçük gördüğünü eleştiren yazı yazdığını belirten Candan Tolga 
Işık, sosyal medya hesabından “Bu özel haberin gazetemin birinci sayfasından ‘kuş 
kadar’ görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulma-
dan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir ‘gazete-
cilik’ modeli” paylaşımında bulundu.

7 TEMMUZ

 » Siyaset Ekonomi ve Toplam Araştırmaları Vakfı (SETA), iktidar karşıtı diye 
nitelediği gazetecileri fişleyen skandal bir rapor hazırlardı. ‘Uluslararası Medya 
Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ başlıklı raporda birçok uluslararası saygın 
medya kuruluşunda çalışan Türk gazeteciler fişlenerek, bu saygın yayın organları-
nın Türkiye’de hükümet karşısı olan yayın organlarıyla iş birliği içinde çalıştığı ile-
ri sürüldü. Raporda BBC Türkçe DW Türkçe, Amerika’nın Sesi, Sputnik Türkiye, 
Euronews Türkiye, Crı Türk (Çin uluslar arası radyosu), Independent Türkçe’nin 
de yer aldığı uluslar arası yayın kuruluşlarında çalışan Türk basın mensuplarının 
meslek geçmişleri, yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları kriminalize 
edilerek yayınlandı. Türkiye’ye yayın yapan yabancı medya organlarının tamamı-
na yakının tek sesli bir profil çizdiği ileri sürülen raporda, buna karşı Türkiye’ye 
mahsus özdenetim mekanizmalarının geliştirilmesi önerildi. İktidara yakınlığıyla 
bilinen SETA’nın, gazetecileri fişleyen bu raporuna basın örgütleri tepki gösterdi. 
Basın Konseyi ‘SETA’yı kınıyoruz’ başlıklı açıklama yaparak, söz konusu raporu 
‘basına hiza verme gayreti olarak gördüğünü’ ve bunun ‘demokrasi iklimlerinde 
kabul görmeyeceğini’ vurguladı. Basın Konseyi’nin, Türkiye’de özgür medya uğ-
runda çalışan gazetecileri ve kurumlarını fişleme çalışmalarını reddettiği belirti-
len açıklamada, “Bu kuruluşun, basının üzerinden ellerini ve gözlerini çekmesinin 
daha doğru olacağını hatırlatıyoruz” denildi.
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BASIN KONSEYİ: SETA’YI KINIYORUZ!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı adlı kuruluşun yayınlamış ol-
duğu “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” adlı raporunu şaş-
kınlıkla karşıladık. Kendisini “bağımsız ve partizan olmayan” bir düşünce kurulu-
şu olarak tanımlamakla birlikte, siyasal iktidara yakınlığıyla kamuoyunda bilinen 
SETA’nın amacını anlamakta güçlük çekiyoruz. Raporun, kamuya tümüyle açık 
verilerle derlendiği SETA yetkililerince savunulsa da; iktidara yakın çizgide yayın 
yapan kişi ve kurumların değil, muhalif olarak bilinenlerin inceleme altına alın-
dığı; bazı kişilere ait birçok kişisel verinin sistemalize edilerek kamuoyuna açık-
landığı, bu kişilerin açıklamalarının tarafgir bir dille kötüleyici değerlendirmelere 
tabi tutulduğu görülmektedir. Durum böyle olunca, raporun bilimsel bir çalışma 
değil; tam da raporda suçlanan kişilere atfedilen biçimde, bir algı çalışması olduğu 
görülmektedir. Bunun da ötesinde, basının çeşitli kişilerinin görüşlerinin tasnif 
edilmesi, bir “andıç” metni niteliği taşımaktadır. Demokrasi tarihimizde bu tür 
“çalışmaların” ve sahiplerinin nasıl anıldığı kamuoyunun malumudur. Basına hiza 
vermeyi üstüne vazife aldığı anlaşılan bu rapor, ifade özgürlüğü tarihimizde kara 
bir sayfa açmıştır. Raporun öneri kısmında, medya mecrasının çalışanlarını denet-
lemesi ve haber diline siyasi kimliğini yansıtmamalarının sağlanması önerilmiştir. 
Yayınlarına siyasi görüşlerini karıştırmama hususunun SETA’nın kendi çalışma-
ları açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla 
yabancı medya kuruluşlarının güvenilirlik ve tarafsızlık açısından takip edilme-
si ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması önerilmiştir. Bunu basına hiza verme 
gayreti olarak görüyoruz. Böyle bir gayret demokrasi iklimlerinde kabul görmez. 
SETA’nın basın özgürlüğüne müdahale amaçlı önlemler önermesi ve bu husustaki 
gayretkeş çabaları ciddiye alınmamalıdır. Basın kurumlarının özgürce faaliyet gös-
termelerinin önüne geçme gayretlerine Basın Konseyi olarak karşıyız. Türkiye’de 
özgür medya uğrunda çalışan gazetecileri ve kurumlarını “fişleme” çalışmalarını 
reddediyoruz. Bu kuruluşun, basının üzerinden ellerini ve gözlerini çekmesinin 
daha doğru olacağını hatırlatıyoruz.

BASIN KONSEYİ
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 » Hindistan’da hükümet, aleyhte makaleler yayımladıkları gerekçesiyle ülke-
nin üç büyük gazetesi İngilizce yayımlanan Times of India, The Hindu ve The 
Telegraph’a reklam vermeyi durdurdu. Başbakan Narendra Modi yönetimindeki 
hükümet, kendi aleyhine yayınlanan makale ve dizi yazıların ardından bu kararı 
aldı. Bu kararın, hükümetin basını kontrol etmesinin aracı olduğu belirten basın 
örgütleri, ifade ve basın özgürlüğüne müdahale edildiğini savurdu.  Hindistan, 
Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde140’ıncı sırada yer alıyor.

8 TEMMUZ

 » TRT ve Anadolu Ajansı’nın yönetim kurullarının TBMM tarafından seçilme-
si için kanun teklifi verildi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil tarafından veri-
len iki ayrı kanun teklifinde, Anadolu Ajansı’nın 31 Mart seçimlerinde 13 saat veri 
akışı kesmesi nedeniyle tarafsız ve güvenilir haber kaynağı olma niteliğini yitirdiği-
ni, TRT’nin de  seçim döneminde tarafgir yayın yaptığı savunuldu.  Anadolu Ajansı 
ve TRT’nin, halkın her kesimine eşit mesafede durması ve siyasi manipülasyona 
alet olması için yönetim kurullarının TBMM tarafından seçilmesi gerektiği savunu-
lan teklifte, dokuzar kişilik yönetim kurullarında görev alacakların en az dört yıllık 
yükseköğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgiye sahip  kişiler olması önerildi. 
Kadıgil, teklifiyle ilgili “Halkın vergilerinin ve kamunun imkanlarının bir partinin 
hizmetine sunulmasının önüne geçmeliyiz” dedi.

9 TEMMUZ

 » Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA), gazetecileri 
fişleyen, ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ başlıklı rapo-
runa basın kuruluşlarının tepkileri devam ediyor. Uluslararası basın kuruluş-
larının Türkçe servislerinde görev yapan Türk gazetecilerin hedef gösterildiği 
belirtilerek SETA hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Konuyu TBMM gün-
demine taşıyan gazeteci kökenli CHP Milletvekili Utku Çakır Özer, “Raporda 
kullanılan dil çok tanıdık. Biz bu dili gazetecilere yönelik polis raporlarından, 
istihbarat belgelerinden iddianamelerden biliyoruz” dedi. Raporda, muhabir-
leri hedef gösterilen uluslararası yayın kuruluşlarından Alman Deutsche Wel-
le, “Bu rapor kabul edilemez” derken,  BBC de “SETA’nın raporundaki tüm 
suçlamaları reddediyoruz Gazetecilerin fişlenmesi kesinlikle kabul edilemez” 
açıklaması yaptı.
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 » Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 15 ay önce ‘örgüt üyesi’ olduğu suçlamasıy-
la tutuklanan Silvan Mücadele Gazetesi imtiyaz sahibi Ferhat Parlak, hakkında 
Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında 
tahliye edildi. Parlak’ın dağa adam gönderdiğine ilişkin ifade veren gizli tanık B.Ç. 
duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı ve bu kez Ferhat Parlak’ın, sadece gazete-
cilik yaptığını söyledi. Parlak da sadece gazetecilik yaptığını söyledi. Duruşmaya 
ara veren mahkeme heyeti Parlak’ın tahliyesine karar verdi. 

10 TEMMUZ

 » Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in, daha önce çalıştığı Cumhuriyet ga-
zetesinde 22 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan  ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihale-
lerine bakın’ başlıklı yazısı nedeniyle ihaleyi alan Şenbay Madencilik Şirketi’nin 
açtığı 1.5 milyon liralık tazminat davasının duruşmasına devam edildi. Ankara 
13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında davacı 
avukatı, ihale evrakının incelenmesi için süre istedi. Mahkeme bu talebi kabul 
ederek duruşmayı 27 Ekim 2019 tarihine erteledi.

 » Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde resmi 
ilanlarla ilgili maddenin, yerel basını yok edeceği savunuldu. Bu maddenin yazılı 
basını ayakta tutan en önemli gelir olan resmi ilan statüsündeki mahkeme ilanla-
rının yaygın ve yerel gazetelerde yayımlanma zorunluluğunu kaldırdığına çeken 
gazeteci kökenli milletvekilleri buna karşı çıktı. CHP İzmir Milletvekili Atila Ser-
tel, ”Basın meslek örgütleri  ile birlikte bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” 
derken, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer bu maddenin kanunlaşması halinde 
resmi ilan alan 12/00 gazeteden 500- 600’ünün kapanabileceğini söyledi.

 » ABD Başkanı Donald Trump’un Twitter hesabından kendisine yönelik eleş-
tiride bulunan kullanıcıları engellemesi ’ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali’ sayıldı. 
Bu konuda mahkemenin verdiği karara itiraz eden Trump’un başvurduğu New 
York Federal Temyiz Mahkemesi de ‘sosyal medyayı kamuyu ilgilendiren açık-
lamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları 
engellemesinin ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali olduğuna’ karar verdi.

11 TEMMUZ

 » Uluslararası gazeteci örgütleri, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı’nın (SETA) yayınladığı ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantı-
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ları Raporu’na tepki gösterdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF tarafından yapılan 
ve 21 gazeteci örgütünün imzası bulunan açıklamada, SETA’nın hükümete yakın 
kuruluş olduğu ve uluslararası medya kuruluşlarının hükümet aleyhine yayın yap-
makla suçlandığı kaydedildi. Raporda, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan 
Türk gazetecilerin fişlenip suçlandığı belirtilen açıklamada, “Hedeflenen gazeteci-
leri korkutmak amacıyla, aceleci hazırlanan ve gazetecileri fişlemeyi amaçlayan bu 
kötü niyetli siyasi tartışmayı kınıyoruz” denildi.

 » Gazeteci Dayanışma Ağı ‘GDA) üyeleri, İstanbul Adliyesi’nde bir araya gele-
rek ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ başlıklı raporu nede-
niyle SETA hakkında suç duyurusunda bulundu.  Raporda adı geçen Rıfat Doğan 
burada yaptığı açıklamada, “Biz gazeteciler, dünya görüşümüz, çalışmak zorunda 
solduğumuz kurum, inançlarımız ve tabiyetimiz ne olursa olsun gerçeğin tarafın-
da olmaya, mesleğimizin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

 » Cumhuriyet gazetesi yazarı Zafer Arapkirli hakkında, ‘6 yaşındaki çocuk ev-
lenebilir’ diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız’a, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 
hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın ilk duruşmasında Arapkirli suçlamayı reddetti.  Duruşma eksik 
evrakın tamamlanması için ertelendi.

 » Eski başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, hakkındaki haberlerle il-
gili 14 sosyal medya paylaşıma, mahkeme kararıyla erişim engeli koydurdu. Bu 
paylaşımlar arasında, Binali Yıldırım’ın daha önce bir haberi engellettiğine ilişkin 
paylaşımın da yer alması ‘sansürün sansürü yapıldı’ yorumlarına neden oldu.

14 TEMMUZ

 » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gazete ve televizyonların 
genel yayın yönetmenlerini Vahdettin Köşkü’ne davet ederek ‘ulusal güvenlik’ ko-
nusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Bu toplantıya küçük tirajlı iktidar yanlısı 
gazeteler çağrılırken, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Fox TV, Halk TV ve KRT davet 
edilmedi. Cumhurbaşkanı’nın ‘ulusal güvenlik’ gibi önemli bir konuda sadece ik-
tidar yanlısı medya mensuplarının davet edilmesini eleştiren CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Erdoğan, Milli Birlik Günü dolayısıyla gazetecileri, te-
levizyoncuları davet ediyor ama sadece havuz medyasını davet ediyor. E hani Milli 
Birlik Günü idi. Sözcü gazetesi gayri milli mi? Cumhuriyet gazetesi gayri milli mi? 
Bunlar millidir, gayri milli olan sensin” dedi.
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 » Kanın Hükmünde Kararname ile 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem ga-
zetesi  eski Genel yayın Yönetmeni  Hüseyin Akyol, kesinleşmiş 3 yıl 9 aylık ha-
pis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ankara’daki evinde gözaltına alınan 
Akyol adliyedeki işlemlerin ardından Sincan F Tipi 2 Nolu Cezaevi’ne götürüldü. 
Hüseyin Akyol’un hakkında 63 dava bulunduğu, bazılarının istinaf mahkemesin-
de olduğu öğrenildi.

16 TEMMUZ

 » Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de yerel gazeteciliğin durumu-
na ilişkin araştırma sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı. Yerel basında görev 
yapan gazeteciler, iletişim fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerle yüz yüze gö-
rüşülerek yapılan araştırmada, Türkiye’de  toplumun her kesiminde yeni medya 
okur yazarlığını artırmak amaçlı çalışmaların önem kazandığı vurgulandı. Basın 
toplantısında konuşan IPI Direktörü Barbara Trionfi, Türkiye’nin basın özgürlü-
ğü açısından sorunlu olduğunu belirterek, 150’den fazla gazetecinin hapiste ol-
duğunu, yüzlerce gazetecinin yargılandığını söyledi. Trionfi, böyle bir ortamda  
gazetecilerin kaliteli ve özgürce gazetecilik yapmasından bahsedilemeyeceğini 
belirten Barbara Trionfi,  Bir çok ülkede gazetecilere ağır baskılar yapıldığını, 
ancak bu ülkelerde kamu yararına bağımsız gazeteciliğin yaşayabileceği  alanlar 
olduğunu kaydeden Barbara Trionfi, Türkiye’de böyle alanların olmadığını, ku-
ralsızlığın söz konusu olduğunu savundu. IPI Direktörü Barbara Trionfi, bu gi-
dişle bir kuşak gazetecinin kaybedileceğini bunun gerçekleşmemesi için Türkiye 
ile ilgilendiklerini sözlerine ekledi. 

18 TEMMUZ

 » Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin, gazetecilik faaliyetinin ‘terör’ 
olarak niteleyen bir anlayışla ağır cezalara çarptırıldığı davada önemli bir geliş-
me yaşandı. Cumhuriyet davasında 5 yıldan fazla ceza alanların Yargıtay’daki 
dosyalarıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hazırladığı tebliğnamede 
Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya’nın 
hapis cezalarının bozulması ve beraat kararı verilmesini talep etti. Cezaları isti-
nafta kesinleşen Kadri Gürsel, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara 
için de bozma kararının uygulanması istenirken Emre İper ve Mustafa Kemal 
Güngör’ün cezalarının onanması istendi.  Başsavcılık ayrıca HDP milletvekili 
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Ahmet Şık’ın ‘örgüte yardım’ iddiasıyla aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozularak 
‘örgüt propagandası’ ve ‘devleti aşağılamaktan’ yargılanmasını talep etti.

 » Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma için Nöbetçi Genel  Yayın 
Müdürlüğü kampanyasına katıldıkları için İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde yargılanan Türkiye İnsan hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi  Erol Önderoğlu ve 
gazeteci- yazar Ahmet Nesin,  beraat etti. Kararın ardından açıklama yapan Prof. 
Dr. Şebnem korur Fincancı,  “Yargılama bile kabul edilemezken biz üç aylık bir 
tutukluluk süreci yaşadık. Arkasından üç yıldır da yargılama sürdü Yargıya, ifa-
de özgürlüğünün ne olduğunu anlatmaya çalıştık” dedi.

 » Sputnik’in radyo kanalı RS FM’de ‘söylemesi Bizden’  programının sunucu-
luğunu yapan Yavuz Oğhan, gazeteciler İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte 
kendi You Tube kanalında, parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakanlar-
dan Ahmet Davutoğlu’nu konuk etti. Oğhan’ın ‘Bidebunudinle’ You Tube kanalı 
üzerinden yapılan yayının ardından Yavuz Oğhan’ın, Sputnik işine son verdi. 
Sosyal medya hesabından işten atıldığını duyuran Yavuz Oğhan, “Türkiye’de hiç-
bir işi iş cezasız kalmaz. Dün Davutoğlu ile program yaptık, bugün programı-
mız bitti. Üstelik yayını kendi You Tube kanalımızdan yaptığımız halde. Artık 
RS FM’de değiliz” ifadelerine yer verdi. Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 
Mahir Boztepe, Oğhan’ın yöneticiliğini yaptığı Tarafsız Haber Ajansı’nın sahi-
binin Davutoğlu olduğunu, üstelik Davutoğlu’nun haber değeri olmadığını söy-
ledi. Buna yanıt veren Oğhan ise ajansın Davutoğlu’nun olmadığını ve medya 
düzeninden şikayet edenlerin desteklediğini belirterek, “ Davutoğlu’nu 3 sene 
sonra canlı yayına çıkarma şansı olup da  buna hayır diyecek, söyleyeceklerinde 
haber değeri görmeyecek olan kimse kendisine gazeteci demesin” dedi.

19 TEMMUZ

 » Sputnik, üç yıldır ‘Seyr-i Sabah’ radyo programını sunan gazeteci Zafer Arap-
kırli ile yollarını ayırdı. Gazeteci Arapkirli sosyal medya hesabından, “RS FM’de 
buraya kadarmış Özgürce, onurlu bir gazetecilik yapmak isteyene yer mi yok? 
Mekan mı yok? Görüşürüz’ paylaşımında bulundu. Olayın nasıl geliştiğini anla-
tan Zafer Arapkirli, “Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe beni telefonla arayıp 
çağırdı.  Gidişatı anladığım için ben doğrudan patronla görüştüm. ‘Bir format de-
ğişikliğine gidiyoruz’ açıklaması yapılınca durumu anladım ve istifa ettim. Zaten 
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benim programın içeriği hep muhalifti. Rahatsız olduklarını sık sık belirtiyorlardı. 
SETA raporunda zaten rahatsızlıklar dile getirilmişti” dedi.

 » Tiyatro oyuncusu Zuhal Olcay’ın, sahnede sarfa ettiği sözler nedeniyle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla çarptırıldığı 11 ay 20 
günlük hapis cezasının ertelenmesi kesinleşti. İstanbul’da yerel mahkemenin ver-
diği kararı  Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ertelemiş, Erdoğan’ın avu-
katları buna itiraz etmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi dosyayı görüştü, Bölge İdare 
Mahkemesi’nin erteleme kararını onadı. Aynı zamanda Olcay’ın kamu hakların-
dan yoksun bırakma cezası da yerinde görülmedi. Bu karar gereğince, Zuhal Olcay 
böylece cezaevine girmekten kurtuldu.

21 TEMMUZ

 » Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde yayımlanan yerel Ege Gazetesi sahibi ve Fethiye 
Gazeteciler Derneği Başkanı Mesut Bölük, görev başında dalış teknesi sahiplerinin 
saldırısına uğradı ve gözünden yaralandı. İlçe merkezinde patlama sesi duyulması 
üzerine olay yerine giden Bölük, patlayan dalış tüpünden yaralanan ve yerde yatan 
kişiyi görüntülerken, tekne sahiplerinin saldırısına uğradı. Gözünden yaralanan 
Bölük, hastanedeki tedavisinin ardından, aldığı raporla saldırganlar hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Fethiye Gazeteciler Derneği yaptığı açıklamada, Mesut 
Bölük’e yapılan saldırının aslında halkın haber alma hakkına yapıldığı belirtile-
rek, “Basın mensuplarına yapılan saldırılar artık bardağı taşırdı. Bu saldırıların son 
bulmasını istiyoruz” denildi.

 » Yurt gazetesi Haber Müdürü Uğur Can Biçer, istifa etti ve nedenlerini sosyal 
medya hesabından açıkladı. Daha önce görev yapıp ayrıldığı Yurt gazetesine veri-
len sözler üzerine geçen şubat ayında yeniden Haber müdürü olarak döndüğünü 
belirten Biçen, “Patronaj tarafından verilen sözlerin tutulmadığı ve çalışanlar sü-
rekli mağdur edildiği için istifa ettim”  dedi.

22 TEMMUZ

 » Adalet Bakanlığı’nca hazırlanıp Meclis gündemine getirilen ancak tatil nede-
niyle yasalaşması Yargı Reformu’nda, öngörülen ‘mahkeme ilanlarının gazeteler-
de yayınlanması zorunluluğunun kaldırılması’ gazeteleri zor durumda bırakacak. 
Aydınlık gazetesi, Cumhuriyet, Yeniçağ, Milli Gazete ve Yeni Birlik gazetelerinin 
sahip ve yöneticilerinin açıklamalarını, konuyu ‘Yazılı basının sonu gelir’ başlığıy-
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la manşetine taşıdı. Gazeteciler yaptıkları açıklamalarda, resmi ilanların kesilmesi 
durumunda bağımsız haberciliğin büyük yara alacağını ve bir çok gazetenin ka-
pısına kilit vuracağını dile getirdi. Gazete sahip ve yöneticileri, bunun önlenmesi 
için gazetelerin ve meslek örgütlerinin birlikte çaba göstermesi gerektiği görüşün-
de birleşti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu  Genel başkanı ve Basın konseyi Yük-
sek kurulu üyesi Yılmaz Karaca da  Anadolu basının çok zor durumda olduğunu 
belirterek, “İlanların kaldırılması, artan maliyetlere çözüm bulunamaması duru-
munda 200 civarında gazete kapanır” dedi.

23 TEMMUZ

 » Basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü olan 24 Temmuz 
öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 
medyanın bugünkü durumunun ‘kara tablo’ olduğunu söyledi. İlgezdi, 2009-
2017 yılları arasında 13 bin 227 gazeteci hakkında işlem yapıldığını, haftada 
ortalama 28 basın çalışanına savcılıklarda şüpheli sıfatıyla eşlem yapıldığını, 
160 gazeteci hakkında mahkumiyet kararı verildiğini açıkladı. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk yılında en az 1732 gazetecinin işsiz kaldığını 
belirten İlgezdi, halen 134 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu söyledi.

24 TEMMUZ

 » Osmanlıda II. Meşrutiyetin ilanıyla 24 Temmuz 1908’de basında sansürün 
kaldırılmış, gazeteciler mesleklerini özgürce yapmaya başlamıştı. Gazeteciler Ce-
miyeti’nin kurulmasıyla uzun yıllar 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlandı. 
Son yıllarda ifade ve basın özgürlüğüne yönelik saldırılar artınca 24 Temmuz’lar 
artık Basın Bayramı olmaktan çıktı. Basın Konseyi başta olmak üzere meslek kuru-
luşları yaptıkları açıklamalarda 24 Temmuz’un bayram olarak kutlanamayacağını, 
zira demokrasinin olmazsa olmazı olan ifade ve basın özgürlüğünde geriye gittiği-
ni, siyasi otoritenin medyayı kuşatma altına aldığını, Türkiye’nin dünyada en fazla 
gazetecinin cezaevine atıldığı ülke olduğunu, medyanın yüzde 90’ının iktidar gü-
dümüne sokulduğunu, özgür gazetecilik ortamının yok edildiğini, yüzlerce gazete 
ve televizyonun kapandığını, binlerce gazetecinin işsiz kaldığını dile getirdi. Basın 
Konseyi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti de 24 Temmuz’la ilgili ortak açıklama yaptı. 
’24 Temmuz- Sözde Basın Bayramı’ başlıklı ortak açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
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24 TEMMUZ
SÖZDE  ‘BASIN BAYRAMI’ ORTAK AÇIKLAMASI

Değerli meslektaşlarımız,
Bugün 24 Temmuz. Basından sansürün kaldırılışının 111’inci yılı. Osmanlı 

İmparatorluğunda 1908 yılının 24 Temmuz günü, padişahın ‘Âli Kararname’ ile 
hayata geçirdiği SANSÜR, 32 yıl sonra kaldırılmıştı. Basın böylece özgürleşmişti. 
1946’da Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuzlar uzun zamandır bayram ol-
maktan uzaklaştı. Çünkü bayramlar güzel günlerde kutlanır. 

Oysa Türk medyası bugün hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatma altındadır. 
Dünyada ifade ve basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 157’inci sıraya düş-
müş bir ülkede…

24 Temmuz İMDAT ÇANLARININ çaldığı gündür. 
Ülkenin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademis-

yen, hukukçu çile doldururken…
Gazetecilik eleştirel yapısından giderek uzaklaştırılırken… 
Kendimizi aldatmayalım, gerçek gazetecilikten söz edilemez.
Tek sütunluk haber ve karikatür bile SUÇLU görülüp, halkın habere ulaşması 

engelleniyorsa, yazarı hapse atılıyorsa, neredeyse idama eş sayılan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezaları kolayca verilebiliyorsa…

Neyin 24 Temmuz’unu kutlayacağız?
Mahkemelerce ‘Hükmün açıklanması geri bırakılıp’ cezalar erteleniyorsa…
24 Temmuz’da ‘HUKUK NEREDE!’ diye haykırmalıyız.
Medyamız bugün tarihin en ağır baskısı altındadır. Baskılara karşı savunma 

gücü her açıdan kuşatılmıştır. Yüzde doksan beşi iktidar yanlısı haline getirilen 
medya, siyasi anlayışın dayanılmaz operasyonlarıyla el değiştirmeye devam ediyor.  
Geriye kalan yüzde beşin haberini gözlerken, sürekli birileri yalnızlaştırılmaları 
için kamu ilan- reklam ambargosuyla her türlü baskıyı devreye sokuyor. 

Adaletsiz, eşit olmayan bu politika özellikle ulusal ve yerel basını dayanılmaz 
duruma düşürüyor. 
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Gazetecilik yapma gayreti içinde çırpınan gazeteciler sözde ANDIÇvari rapor-
larla fişleniyor, hedef gösteriliyor, neredeyse hain ilan ediliyor.

Gazetecilere acımasızca saldıranlar cezalandırılmıyor.
Adeta ödüllendiriliyor, CESARETLENDİRİLİYOR. 
Döviz kurlarının dizginlenememesi, SEKA’nın yok edilmesi, girdi fiyatlarının 

artması ile ulusal ve yerel medyanın can damarı olan üçüncü hamur kağıttan mah-
rum bırakılan gazeteler, kitabevleri birer birer kapanıyor. Haber yok sayılırken 
kültüre de gem vuruluyor. 

Bugün 24 Temmuz. 
Tek isteğimiz var. ELİNİZİ 

BASININ ÜZERİNDEN ÇEKİN. 
Basın özgürlüğünün evrensel 

standartlara ulaşabilmesi için 
sadece gazeteciler, medya çalı-
şanları değil HALKIN DA özgür 
habercilik için verilen çabalara 
ortak olmasını istiyoruz. 

Habere ve tutsak gazetecilere 
özgürlük istiyoruz.

Gün mücadele günüdür. El 
ele vermeliyiz.

24 Temmuz BASIN ÖZGÜR-
LÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜ-
NÜMÜZ kutlu olsun.

BASIN KONSEYİ
İZMİR GAZETECİLER 

CEMİYETİ

                      Evrensel Gazetesi
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 »  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz nedeniy-
le yayımladığı mesajda, medya çalışanlarının daha rahat, özgür ve güvenli çalış-
ma koşullarına sahip olabildikleri bir medya ortamına kavuşmalarına hassasiyet 
gösterdiklerini savundu. Kamuoyunun gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren 
haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri 
olduğunu kaydeden Altun, “Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluştu-
rulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri de basına 
düşmektedir. Sorumluluk bilinciyle hareket eden  basın mensuplarının her daim 
yanındayız” dedi.

25 TEMMUZ

 » Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gazete ve dergi tirajları 
geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17.6 oranında azaldı.  2018 yılı medya istatis-
tiklerini yayımlayan TÜİK, yazılı basının giderek kan kaybettiğini ortaya koydu.  
Yayımlanan gazete ve dergi sayısı 2017 yılına göre yüzde 2.6 azaldı ve sayıları 5 
bin 962’ye indi. Bu yayınların yüzde 59.7’sini dergiler oluşturdu. 2018 rakamlarına 
göre gazetelerin yüzde 91.3’ü yerel, yüzde 6.9‘u ulusal, yüzde 1.8’i bölgesel yayın 
yaptı. Dergilerin ise yüzde 64.3’ü ulusal, yüzde 31.4’üyerel, yüzde 4.3’ü bölgesel 
yayımlandı. Gazete ve dergi tirajları, döviz kurlarının yükselmesi ve kağıt başta 
olmak üzere girdilerdeki artışa dayanamayarak kapanan gazeteler nedeniyle 2019 
yılında daha fazla tiraj kaybına uğradı.

26 TEMMUZ

 » Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildi-
riyi  imzaladıkları gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütü propagandası’ yapmak suçun-
dan ceza alan 10 akademisyenin ‘ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine’ karar verdi. 
Oylama 8’e 8 çıkınca, ihlal olduğu yönünde oy veren Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Aslan’ın oyu iki oy sayıldı ve karar bu yönde çıktı. Barış Akademisyenleri 
İnisiyatifi, terör örgütü PKK’nın hendek eylemleri sonrası gerçekleştirilen operas-
yonlara ilişkin 10 Ocak 2016 tarihinde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiri 
yayımladı. Bildiriyi ilk etapta 1128 akademisyen imzaladı. İmzacılara yönelik sert 
eleştiriler üzerine bazı akademisyenler destek verdi ve imzacı sayısı 2 bin 218’e 
çıktı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile bildiriyi imzalayan 404 akademisyen 
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üniversitelerden ihraç edildi. İmzacılardan 784’ü hakkında dava açıldı, 191’i hapis 
cezası aldı ve çoğunun cezaları ertelendi. Cezaları onanan 10 akademisyen ifade 
özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme oy 
çokluğu ile ‘ihlal’ kararı aldı ve bunun giderilmesi için yeniden yargılama yapıl-
mak üzere dosyayı yerel mahkemelere gönderdi ve başvuruculara 9’ar bin lira taz-
minat ödenmesine hükmetti.

28 TEMMUZ

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) seçilen 3 yeni üye göreve baş-
ladı. TBMM’de yapılan oylamada CHP kontenjanından Faruk Bildirici, Ak Parti 
kontenjanından Nurullah Öztürk ve HDP kontenjanından Ali Ürküt, RTÜK üyesi 
seçilmişti. RTÜK7ün yeni üyelerinden Faruk Bildirici, “RTÜK’ün cezalandırma 
yerine denetleme ve düzenleme, yönlendirme işlevinin öne çıkarılması gerektiği-
ne inanıyorum. Radyo ve televizyonlara sürekli ceza vermenin evrensel yayıncılık 
standartları  ve etik ilkelerin  uygulanmasında yeterli bir araç olmadığını geçmiş 
deneyimler kanıtlıyor” dedi. Bildirici, daha önce Hürriyet gazetesinde okur tem-
silcisi olarak görev yapıyordu ve işine son verilmişti.

 » Anayasa Mahkemesi, Kemal Baştaş’ın, eski Genelkurmay Başkanı Necdet 
Özer’i eleştirdiği yazısı nedeniyle açtığı davada 7 bin lira para cezasına çarptırıl-
masını ‘hak ihlali’ olarak değerlendirdi. Saytaş, 2015 yılında Sözcü gazetesinde 
“Devlet sırlarını satmada Sülün Osman’a parmak ısırtıyor” başlıklı yazısında, 
Kozmik Oda’daki bilgileri içeren hard diskin FETÖ’cü savcılara teslim edilme-
si konusunda dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i eleştirmişti. Özil’in 
açtığı davada para cezasına çarptırılan Baytaş, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 
Yüksek Mahkeme, mahkumiyet kararı ile Baytaş’ın ifade ve basın özgürlüğü hak-
kının ihlal edildiğine hükmetmiş yeniden yargılama yapılarak ihlalin ortadan 
kaldırılmasına karar verdi.

29 TEMMUZ

 » Cumhuriyet gazetesi davasında aldıkları ceza istinafta onaylandığı için ceza-
evine konulan Musa Kart ve Güray Öz, kendilerini ziyaret eden CHP Milletvekili 
Utku Çakırözer aracılığıyla mesaj gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, 
bu davada mahkum olan gazeteciler için beraat yönünde görüş bildirdiğini kayde-
den Musa Kart, “Burada kaldığımız her gün sadece özgürlüğümüz kısıtlanmıyor. 
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Hayatlarımızdan da çalınıyor” dedi. Güray Öz ise “Yargıtay Başsavcılığı’nın talebi-
nin ardından bir saniye bile içerde tutulmamamız gerekiyor. Bir an önce özgürlük 
bekliyoruz” dedi.

 » Anayasa Mahkemesi’nin, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı 1128 imzalı 
Akademisyenler bildirisi davasıyla ilgili ‘ihlal’ kararı vermesine tepki olarak, SETA 
(Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) öncülüğünde 1071 imzalı bil-
diri yayımlandı. Bildiride, terörle mücadeleye karşı çıkan ve devlete ‘katil’ denilen 
bildirinin ifade özgürlüğü olmadığı görüşü savunularak Anayasa Mahkemesi eleş-
tirildi. Bildirideki ifadelerin suç olduğu ve suçun da ifade özgürlüğü sayılamayaca-
ğı kaydedilen bildiride, “Bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz” denildi.  
Anayasa Mahkemesi’ni eleştiren bildiride imzası bulunan bazı akademisyenler, 
“Böyle bir imza vermedik” diyerek açıklama yaptı ve imza sayısı düştü.

30 TEMMUZ

 » Yurt Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ali Avcu, gözaltına alındı. Bolu’da jan-
darma tarafından gözaltına alınan Ali Avcu’nun hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla 
soruşturma bulunduğu belirtildi. Ali Avcu, Twitter hesabından “Yine haksız yere 
gözaltına alınıyorum” paylaşımı yaparak olayı duyurdu. Avcu ifadesinin alınması-
nın ardından serbest bırakıldı.

31 TEMMUZ

 » Anayasa Mahkemesi, ‘Bu suça ortak olamayacağız’ başlıklı bildiri nedeniyle 
açılan davada, başvurucu akademisyenlerin ‘ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği’ 
yönündeki kararın gerekçesini açıkladı. Kararın gerekçesinde, “Başvurucuların 
bir bildiriyi imzalamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan 
hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezalandırılmalarının ifade özgürlüğüne bir müda-
hale teşkil ettiği kabul edilmiştir” denildi. Karşı oy kullanan üyeler ise öğretim 
üyelerinin kamu görevlisi olması nedeniyle ‘devlete sadakat borcu olduğuna’ dik-
kat çekilerek ‘sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat isnatların ifade özgürlüğü ile 
karşılanması mümkün değildir” denildi. Anayasa Mahkemesi ayrıca, kararı eleş-
tiren 1071 imzalı bildiriye “Anayasa Mahkemesi’nin hiçbir şekilde içeriğine katıl-
madığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir” yanıtını verdi.
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AĞUSTOS

1 AĞUSTOS

 » Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK) internet üzerinden yayın yapan 
Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonlarına yeni düzenleme getirdi. 
Buna göre İnternet üzerinden yayın yapan televizyonların yurtiçi-yurtdışı kaynaklı 
olanları RTÜK denetimine dahil olacak ve bu kurumların yurtdışı kaynaklı olan-
ları Türkiye’de şirket kurmak zorunda kalacak. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı 
Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ile yapılan düzen-
lemeler bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaştı. Yayıncılara lisans 
almak için bir aylık süre verildi. RTÜK’ün, internetten yayın yapan televizyon ve 
radyoları denetlemesine karşı çıkan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Türkiye, Netflix’i ya-
saklayan ilk ülke olabilir. Bu yönetmelik özgürlük alanını tıkayan yönetmelik ola-
rak tirihe geçecektir 

 » Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkum olan ve halen cezaevinde bulunan 
karikatürist Musa Kart ve diğer Cumhuriyet yazar ve yöneticileri için Basın- İş Sen-
dikası’nın başlattığı ‘Gazetecilik Suç değildir kampanyasına yurt içi yurt dışında-
ki çizerlerin gönderdiği karikatür sayısı 2100’ü aştı. Basın İş Genel Başkanı Faruk 
Eren, “Cumhuriyet davasının bir özelliği var, ağır bir hukuksuzluk söz konusu İk-
tidar burada hukuksuzluk olduğunu itiraf ediyor ama hukuksuzluğu gidermiyor. 
Bütün gazetecilerin içerden çıkmasını istiyoruz” dedi.

 » Medyada hak ihlalleriyle ilgili her ay rapor hazırlayan CHP eski milletvekili ve 
gazeteci Barış Yarkadaş, temmuz ayı raporunu açıkladı. Yarkadaş, temmuz ayı içinde 
11 gazetecinin gözaltına alındığını, 1 gazetecinin tutuklandığını, 3 gazeteciye dava 
açıldığını ve 39 gazetecinin de açılan davalarda hakim karşısına çıktığını söyledi.
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 » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren şiirin bazı bölümleri-
nin yasaklanması Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı. Alman-
ya’da komedyen Jan Böhmermann’ın şiirinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içi-
ren bölümlerin okunması Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından yasaklanmıştı. Bu 
karara yapılan temyiz başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

2 AĞUSTOS

 » İnternet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını, Radyo ve Televizyon 
(RTÜK) denetimine alan ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet 
Ortamında Sunumu Hakkı’nda Yönetmeliğin’ Resmi Gazetede yayımlanması-
nın ardından Netflix, BluTV ve PhuTV gibi kanalların konumlarının ne ola-
cağı tartışması başladı. Bu yayınların  yeni düzenlemeye tavırlarının ne olacağı 
merak edilirken Netflik açıklama yaptı. Türkiye’nin kendileri açısından önemli 
bir Pazar olduğu belirten Netflex’in açıklamasında, “İnternet üzerinden yapılan 
düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir Pazar. 
Bu bakımdan Türk yetkililerle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, 
üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmasını sağlamaya devam etmek istiyoruz” 
ifadeleri yer aldı.

 » Uluslararası yayın kuruluşlarında görev yapan Türk gazetecileri fişleyen Si-
yaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın (SETA)  raporu için yapılan 
suç duyurusuna ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verildi. Medya ve Hukuk 
Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) SETA’nın ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının 
Türkiye Uzantıları’ başlıklı raporunda gazetecilerin fişlendiği ve hedef gösteril-
diği savunulan suç duyurusunda,’ halkı kin ve düşmanlığa alenin tahrik etme’, 
‘suç işlemeye alenen tahrik’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘kişisel verile-
rin hukuka aykırı olarak kaydedilme’ suçlarının işlendiği ileri sürülmüştü. An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunda söz konusu raporun ‘düşünceyi 
açıklama özgürlüğü kapsamında olduğu’ gerekçesiyle  kavuşturmaya yer olma-
dığına karar verdi.

 » ABD Başkanı Donalt Trump basınla kavgalı olduğu için tweet atmak zorun-
da kaldığını söyledi. Sosyal medyada yaptığı 43 bin paylaşımı arasında pişman 
olduğu tek bir ifadenin bulunmadığını söyleyen Trump, “Basın beni tarafsız anlat-
mış olsaydı, Twitter’e yazmama gerek bile kalmazdı. Onlar beni dürüstçe anlatmı-
yor, tweetler benim tek savunma biçimim” dedi. 
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3 AĞUSTOS

 » Kamu Denetçiliği Kurumu, iktidar yanlısı gazetelerin yolculara bedava dağı-
tıldığı Türk Hava Yolları’nın, Sözcü ve Cumhuriyet gibi muhalif gazetelere ambargo 
uygulamasına ilişkin başvuruyu “Görev alanımız değil” diyerek değerlendirmeye al-
madı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çok sattıkları ve çok okundukları 
halde muhalif gazetelerin THY tarafından alınmamasını gündeme getirerek Kamu 
Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Kurum, “Görev alanımıza girmediği için başvu-
runuz hakkında incelenemezlik kararı alınmıştır” yanıtı verildi. Tanal, “Kamu De-
netçiliği Kurumu, iktidarın hoşuna gitmeyen konulara karışmıyor. THY uçaklarına 
sadece Star, Sabah, Yeni Şafak ve Akit gibi gazeteler alınıyor” dedi.

 » RTÜK’ün internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonları denetim 
altına almasını öngören yönetmeliği savunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, “Birçok açıdan faydalı bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.  
İnternet ve sosyal medya platformlarının yalan haber, terör propagandası ya da 
cinsel içeriklere yönelik otomatik denetim uygulamalarının yeterli olmadığını ile-
ri süren Altun, “Türkiye’de genç nüfusun büyüklüğü dijital yayın platformlarının 
iştahını kabartırken, bu alana yönelik bir kontrol denetim düzenlemesi zorunluluk 
olarak ortaya çıkıyor” dedi.

4 AĞUSTOS

 » Anayasa Mahkemesi, www.btdunyasi.net internet sitesinin genel yayın yö-
netmeni Kemalettin Bulamacı’nın “BTK’nın Vodefone tutarsızlığı devleti maddi 
kayba uğrattı mı?” başlıklı yazısına getirilen erişim engellemesini ‘ifade ve basın 
özgürlüğü ihlali ‘ saydı. Bulamacı, yöneticisi olduğu internet sitesinde 3 yıl önce 
yayınladığı yazına Vodafone şirketinin mahkemeden erişimin engellenmesi kararı 
aldırması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu görüşen Anayasa 
Mahkemesi, Vodafone’un ‘halka açık şirket olduğunu, devletin vergi kaybı olup 
olmadığının sorgulandığı yazıda kamu yararı bulunmadığı gerekçesinin kabul edi-
lemeyeceğini’ belirterek, erişimin engellenmesinin ‘ifade ve basın özgürlüğü ihlali’ 
olduğuna hükmetti.. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından sonra söz konusu ya-
zıya erişimin engellenmesi kaldırıldı.

 » Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, yıllardır gazetecilere verilen 
Sarı Basın Kartı’nın rengini turkuaza çevirdikten sonda, Basın Kartı Komis-
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yonu’nun da iktidar yanlığı kişilerden oluşturulduğu ortaya çıktı. Başbakanlık 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün, Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığı’na dönüşmesiyle, Basın Kartı Komisyonu da yeniden oluştu-
ruldu.  Basın kartına müracaat eden çok sayıda genç gazeteci beklerken 13 
aydır toplanamayan Basın Kartı Komisyonu nihayet toplandı ve üyelerin belli 
oldu. Türkiye’nin en önemli basın meslek örgütlerinin temsil edilmediği Basın 
Kartı Komisyonu’nun üyeleri şunlar: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’n-
dan Zahid Sobacı ve Mücahit Eker, Şebnem Bursalı (ATV Ankara Temsilcisi), 
Halime Kökçe (Star gazetesi yazarı), Yahya Bostan (TRT), Hasan Arslan (Med-
ya- İş Sendikası), İbrahim Zahit Atay (Daliy Sabah), Murat Baran Sevişoğlu 
(Televizyon Yayıncıları Derneği), Sinan Burhan (Anadolu Yayıncılar Derneği 
ve AKP milletvekili adayı.) 

 » Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Cumhuriyet gazetesi davasında veri-
len mahkumiyet kararlarının bozulmasına ilişkin tebliğnamesine karşın, 5’i eski 6 
Cumhuriyet çalışanı cezaevinde 100 günü doldurdu. Cumhuriyet davasında mah-
kum olan yazar ve yöneticilerden, cezaları 5 yılın altında olanların dosyaları Bölge 
Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) ve 5 yılın üzerinde olanların dosyaları da Yargıtay’a 
gönderilmişti. İstinafa gönderilen dosyaların onanmasının ardından Musa Kart, 
Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper, ceza-
larının tutuklulukta geçen bölümden kalan kısmını çekmek için 25 Nisan’da ce-
zaevine konulmuştu. Avukatlarının yaptığı başvuru üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, mahkumiyet kararlarının bozulması ve 5 yılın altında caza alanlardan 
muhasebe görevlisi Emre İper ve avukat Mustafa Kemal Güngör dışındakilerin 
beraatına karar verilmesi için tebliğname hazırladı.  Buna karşın 100 gündür ce-
zaevinde tutulan Cumhuriyet çalışanlarının avukatları tahliyenin bir an önce ger-
çekleşmesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvuruda bulundu ve dosyanın acilen 
ele alınmasını istedi.

5 AĞUSTOS

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, internetten yayın 
yapan televizyon e radyoların da RTÜK denetimine alınmasını öngören yönet-
meliği savundu. Yönetmeliğe tabi kuruluşların RTÜK düzenlemelerini dikkate 
alacaklarını açıkladığını ileri süren Ebubekir Şahin, denetimi ‘sansür’ diye eleşti-
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renlerin iyi niyetli olmadığını ileri sürdü. Ebubekir Şahin, “Sansür yayınların daha 
yapılmadan denetlenmesi ve müdahalenin uygulanmasıdır. Anayasamızda açıkça 
da sansür yasaklanmıştır” dedikten sonra RTÜK denetiminin çıkış noktasını da 
“Çocukların ve gençlerin maruz karabilecekleri zararlı yayın içeriklerine karşı ted-
bir zorunluluktur” diye açıkladı.

 » TRT’nin istihdam politikasıyla ilgili olarak, Bilgi Edinme Kanunu kapsamın-
da başvuruda bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a, ‘kamuoyunu ilgilendir-
mediği’ yanıtı verildi. TRT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın başvurusunu 
‘kamuoyunu ilgilendirmediği’ gerekçesiyle reddetmesine tepki gösteren Tanal, 
“Benden vergiyi alacak, parayı alacak ama ‘Beni kontrol etmeyeceksin’ diyecek, 
‘sana ne’ demeye getirecek. Yok öyle. Personelin liyakatini sorgulamak milletveki-
linin görevidir” dedi.

 » Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener’in köşesinde, CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu tarafından kendisi hakkında yapılan başvuruya takipsiz-
lik kararı verildiğini duyurdu. Suç duyurusuna konu olan olayın, Kaftancıoğlu 
henüz CHP İstanbul İl Başkanı seçilmeden önceye dayandığını belirten Şener, 
Twitter’da onu engellediğini, bunun üzerine bir takipçisinin kendisi yorumu 
üzerine ‘Çamurdur bulaşmasın’ dediğini kaydetti. Bu ifade üzerine Kaftancıoğ-
lu’nun, hakaret iftira, tehdit, kişilik haklarına saldırıdan dava açılmasını ve Twit-
ter hesabının kapatılması için suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Şener, 
“Gittim ifademi verdim, suç duyurusu yapılan Büyükçekmece Savcılığı soruştur-
mayı tamamlamış ve hakkımda takipsizlik kararı vermiş” dedi. Şener, yazısında 
Canan Kaftancıoğlu’nun adını C.M. diye yazdı ve bunu da 1980 yılında suikast 
sunucu öldürülen kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na saygısından ve o soy isim 
zarar görmesin diye yaptığını belirtti

 » Türkiye internet erişimi engellenen sitelere girmede, dünya sıralamasında 
üçüncü ülke oldu.  İnternette erişimi engellenen sitelere girmeyi sağlayan VPN 
(Virtual Private Network) hizmeti veren firmaların oluşturduğu platformun yap-
tığı araştırmaya göre, Türkiye internet yasağı dinlemiyor Endonezya ve Hindis-
tan’da VPN sitelerine giriş yapan kullanıcıların oranı yüzde 38 olurken, Türki-
ye’de ise bu siteleri ziyaret eden kullanıcıların oranı yüzde 32 oldu.  Türkiye’yi 
yüzde 31 ile Çin, yüzde 29’la Malezya takip etti.
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6 AĞUSTOS

GAZETECİ MEHMET BİBER VEFAT ETTİ.

Gazeteci Mehmet Biber, bir süredir yaşadığı ABD’de 5 Ağustos günü vefat etti. 
Gazeteciliğe 1950 yılında İstanbul Fotoğraf Ajansı’nda başlayan Mehmet Biber, 
1961- 1971 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Milletler’de çalıştı. 1975- 1982 
yılları arasında Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Haber Ajansı’nda çalışan Mehmet 
Biber, daha sonra yerleştiği ABD’de serbest gazeteciliği sürdürdü. Fotoğraf ve 
röportaj dalında birçok ödülü bulunan Mehmet Biber’in röportaj ve fotoğrafları 
dünyaca ünlü Time, Stern, Bunte,Der Spigel, GEO, National Georgraphic dergi-
lerinde de yayımlandı.  Mehmet Biber’in cenazesi  ABD’deki Lanham Maryland 
Diyanet Center of America’dan kaldırılarak toprağa verildi.

6 AĞUSTOS

 » Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yazısı  
üzerine aynı gün 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi. Erişimin engel-
lenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, Tiwitter, Youto-
be, Pinterest adreslerinin yanı sıra bianet gibi haber portalları da yer alıyor. Bianet’in 
avukatı Meriç Eyüboğlu, Kasım 200’den bu yana en az 200 bin haberlerine erişim 
engeli konulduğunu belirterek, “Binlerce haberin yer aldığı bir haber portalının ka-
patılmasına gerekçe dahi belirtilmiyor. Bu durum en hafif ifadesiyle hukuk skandalı” 
dedi. Bu arada Bianet’e erişim engeli kararının yanlışlıkla alındığı ortaya çıktı.  Jan-
darma Genel Komutanlığı’nın, erişimin engellenmesi kararından bir gün sonra aynı 
mahkemeye başvurarak, başvuruda Bianet’in adının yanlışlık geçtiğini ve  kararın 
kaldırılması talep edildi. Mahkeme bu talep üzerine Bianet’e erişim yasağını kaldırdı.

 » Ankara Barosu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet üze-
rinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmeliğin Anayasa’ya 
aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurulması tale-
biyle Danıştay’da dava açtı. Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, Resmi Gaze-
te’de 1 Ağustos’ta yayınlanarak yürürlüğe giren  Radyo, Televizyon ve İsteği Bağlı 
Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ile getirilen dü-
zenlemenin, ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluştu-
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racağı, bireylerin, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamu-
nun denetimine aktarılmasına neden olacağı  vurgulandı.

 » Gazeteci Mehmet Biber, bir süredir tedavi gördüğü ABD’de 88 yaşında vefat 
etti. Dünyaca ünlü foto muhabiri Mehmet Biber, mesleğe 1952 yılında İstanbul 
Fotoğraf Ajansı’nda başladı. Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Haber Ajansı başta 
olmak üzere bir çok gazete ve ajansta çalıştı. Fotoğrafları dünyanın önde gelen 
Bunte, Stern, Time, GEO, National Georaphic Magazin gibi dergilerinde yayım-
lanan Mehmet biber, 1962-1971 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Millet-
lerde çalıştı, New York’ta kurduğu reklam şirketini yönetti. Bir süredir ABD’de 
yaşayan ve orada toprağa verilen Mehmet biber evli ve bir çocuk babasıydı. 

7 AĞUSTOS

 » Türkiye Barolar Birliği ve 74 baro otak bildiri yayımlayarak, cezaları 5 yılın 
altında olduğu için dosyaları istinafa gönderilen ve cezalarının onanmasıyla 25 Ni-
san 2019 tarihinde tekrar cezaevine konular Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin 
bir an önce tahliye edilmesi istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, beraat 
kararı verilmesi yönündeki tebliğname hazırlamasına karşın Kandıra Cezaevi’nde 
bulunan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör 
ve Emre İper henüz tahliye edilmedi. Bu durumun kamu vicdanını derinden yara-
ladığı belirtilen baroların ortak açıklamasında, avukatların yaptığı infazın durdu-
rulması başvurusunu, adli tatilin sona ermesi beklenmeden Yargıtay nöbetçi dai-
resince ele alınması istendi. Açıklamada, “Yargıtay’ı ağır haksızlık ve adaletsizliğe 
son vermeye davet ediyoruz” denildi.

 » Cumhuriyet gazetesinde 6 Mart 2019 günü yayımlanan ‘Sözcü savcısı sabıkalı 
çıktı’ başlıklı haber nedeniyle gazetenin muhabiri Seyhan Avşar hakkında, ‘terörle 
mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme’ suçlamasıyla 3 yıla ka-
dar hapis istemiyle dava açıldı. Haberde, Sözcü gazetesi ilk iddianamesini hazırlayan 
Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in, 2002 yılında Osmaniye’de görevliyken ‘çocuğun 
nitelikli cinsel istismarı’ dosyasında şüphelilerden haksız menfaat sağlamaktan açı-
lan davada 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığı ve cezayı sonradan sildirdiğine 
yer verilmişti. Haber üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı ve Seyhan Avşar’ın 
hakkın önce ‘hakaret’ suçundan yargılanması için iddianame hazırlandı.  Ancak baş-
savcı vekili iddianameye müdahale eder Avşar’ın ‘terörle mücadelede görev almış 
kamu görevlisini hedef gösterme’ suçundan yargılanması gerektiğini belirtti. Ha-
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zırlanan yeni iddianame İstanbul 29’’uncu Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edildi. İddianamede, Avşar’ın haberinin kullanılması nedeniyle Sözcü gazetesinin 
internet sorumlusu  Necdet Önemli de şüpheli sıfatıyla yer aldı.

 » Yargıtay 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi için ‘Hükümetin oyunu. Er-
doğan’ın başkan olmak için planladığı tiyatrodan ibaret’ sözü ‘ağır eleştiri’ olarak 
nitelendirdi ve suç olmadığına karar verdi.  Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde adliyede 
görevi mübaşir, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra, darbe girişiminin 
tiyatro olduğu yönündeki sözleri nedeniyle adliye veznesinde çalışan memurlar 
tarafından şikayet edildi. Bunun üzerine soruşturma açıldı ve mübaşir hakkında 
‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla mübaşir hakkında Bursa 9’uncu Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, yargılama sonunda ‘suç unsurları oluşma-
dığı’ gerekçesiyle beraat kararı verdi. Adalet Bakanlığı devreye girdi ve beraat ka-
rarının ‘kamu yararına bozulmasını’ talebiyle dosyayı Yargıtay’a götürdü. Yargıtay 
16’ncı Ceza Dairesi, ‘sanığın sözlerinin söyleniş zamanı ve biçimi nazara alındığın-
da ağır eleştiri kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır’ diyerek beraat kararını onadı.

8 AĞUSTOS

 » Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin geçen hafta 136 internet sitesine erişimin 
engellenmesi kararına uluslararası meslek örgütleri de tepki gösterdi. Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), erişim 
engelleme kararlarını Avrupa Konseyi’ne taşıdı. Erişim engelinin sansür olduğunu 
belirten kuruluşlar, Türk yetkililerden bu kararların kaldırılmasını da istedi. Ulus-
lararası Basın Enstitüsü (IPI) da yaptığı açıklamada, “Bu karar ülkede uzun süredir 
baskı altında tutulan basın özgürlüğü ve defalarca ihlal edilen tarafsız bilgiye eri-
şim hakkının bir kez daha çiğnenmesidir” ifadesine yer verdi.

 » Demirören Medya Grubu’nda üst düzey görevlerde değişiklik oldu. CNN Genel 
Müdürü Bora Bayraktar ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarı-
danişment görevlerinden alındı. A Haber’den bir süre önce CNN Türk’e geçen Murat 
Yancı CNN Türk Genel Müdürü, Kubilay Gülbek de DHA Genel Müdürü oldu.

9 AĞUSTOS

 » Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mehmet Soysal göre-
vinden alındı. Mehmet Soysal, Erdoğan Demirören’in, Milliyet ve Vatan gazetele-
rini Aydın Doğan’dan satın almasıyla oluşturulan Demirören Medya’ya TGRT’den 
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transfer edilmişti. Doğan Grubu’nun 2018 yılı mart ayında Demirören Medya 
Grubu tarafından satın alınmasıyla Soysal, bu grupta CEO olarak görevlendiril-
mişti. Soysal görevden alındığı haberleri üzerine, “Kendi isteğimle icra kurul baş-
kanlıklarını bıraktım. Hürriyet yazarı ve yönetim kurul üyesi olarak devam ediyo-
rum. Hepsi bu. Son dört aydan beri isteğim böyle idi” açıklaması yaptı.

 » *Yerel radyo ve televizyonların içinde bulunduğu sorunların çözümü için CHP 
Sivas milletvekili Ulaş Karasu, Meclis’e araştırma önergesi verdi. Yerel televizyon ve 
radyoların, holdinglere ait ulusal radyo ve televizyonlarla rekabet etmek zorunda 
kaldığını belirten Karasu, “Yerel radyo ve televizyonlar sürekli artan lisans ücretleri, 
kesilen idari para cezaları ayrıca yüksek telif ücretleri karşısında yayın hayatlarını 
sürdürmeleri giderek imkansız hale gelmektedir. Yerel radyo ve televizyonların bu 
sorunlarının bir an önce ele alınarak çözüm bulunması gerekmektedir” dedi.

 » Anayasa Mahkemesi’nin, ‘Barış Bildirisi’ni imzalayan akademisyenlerin bi-
reysel başvurusuna verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından görülen ilk davada, be-
raat kararı geldi. İzmir 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, bildiri imzacılarından Ahmet 
Karadam’ın yargılandığı davada, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu bildiride çok 
ağır eleştiri olmasına karşın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğini dik-
kate alarak sanığın istinaf yolu açık olmak üzere beraatına hükmetti. Bu kararın 
yargılanan diğer Barış bildirisi sanıkları için emsal niteliğinde olacağı vurgulandı.

10 AĞUSTOS

 » TRT Çocuk’ta yayınlanan ve çocukların canlı yayına telefonla bağlanarak ken-
di haberlerini sunduğu ‘Haberin Olsun’ isimli programda Kaz Dağları’na dikkat 
çekmek isteyen bir çocuğun konuşmasına izin verilmedi. Canlı yayında gerçekle-
şen olayda Utku Efe Akburu isimli bir çocuğun sözlerine “Kaz Dağlarımıza şu anda 
çok büyük zarar verilmekte” diyerek başlamasının ardından araya giren sunucu, ço-
cuğun bayramını kutlayarak konuşmasına izin vermedi. Olay TRT’de ‘sansür’ ola-
rak değerlendirilirken, çocuğu konuşturmayan sunucu da sansürü savundu. TRT 
ise  yaptığı açıklamada “Biz TRT Çocuk olarak, bütün ailelerin çocuklarını güvenle 
emanet ettiği kanalımızı günlük tartışmaların hep uzağında tuttuk. Ailelerimiz de bu 
konuda bize hep destek oldu. Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT Çocuk 
kanalına taşınmaması gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri yer verdi.

 » İnternet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) denetimine alınmasına tepkiler devam ediyor. Yasal düzenleme 
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1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girdi. Henüz Netflix ya da BluTV gibi platformların 
içeriklerine müdahale edilmedi, ancak zamanla edileceği konuşulurken, Webtekno 
konuyu yakından takip eden okuyucularına bir soru yöneltip getirilen denetimin, 
isteğe bağlı platformlardan ayrılmalarına sebep olup olmayacağını sordu. Toplamda 
15 bin 155 kişi soruya yanıt verdi. Anketteki  “RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve 
BluTV gibi servisleri bırakır mısınız?” sorusuna katılanların yüzde 78’i ‘üyeliğimi 
sildiririm’, yüzde 22’si ‘üyeliğimi devam ettiririm’ yanıtını verdi.

11 AĞUSTOS

 » RTÜK’e internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonları denetleme yet-
kisi veren yasal düzenlemenin ardından, kitap ve dergilere de sansür dalgası geldi. 
Çok sayıda kitap ve dergi için toplatma kararı verildi ve bu kararlar bazı illerdeki 
kitapçılara da gönderildi. Toplatma kararı verilenlerin ağırlıklı olarak muhalif dergi-
lerle kitaplar olduğu belirtildi. Toplatılan yayınlardan Karın Ağrısı dergisinin yazarı 
Esma Çağlak, “Dergimizin içeriği kadın mücadelesini, üniversiteli kadınların sesini 
duyuruyor. Biliyoruz ki kadınlardan çok korkuyorlar. Yasaklama nedeni budur” dedi.

13 AĞUSTOS

 » Amerikan CNN International Televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’un 
geçen hafta 21 kez yalan söylediğini haberini yayınladı. Trump’un, geçen haftaki 
konuşmalarında ve yazılı mesajlarında Çin’e uygulanan yaptırımlar, Kuzey Ko-
re’nin füze denetlemeleri ve halk desteği gibi konularda yalan söylediğini savundu.

14 AĞUSTOS

 » Tutuklulukta 413 günü dolduran gazeteci ve CHP Parti Meclisi üyesi Eren 
Erdem, 34’üncü yaşına cezaevine girdi.  Eren Erdem’in doğum gününü kutlamak 
için  aralarında CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu bir 
çok kişi video çekerken, CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş da Twitter 
hesabından “Tarihe hukuksuzluğun belgelerinden biri olarak geçecek. Nice özgür 
yıllara Eren” paylaşımında bulundu.

 » Mezopotamya Ajansı muhabiri Ergin Çağlar hakkında ‘örgüt üyesi olduğu’ 
suçlamasıyla yakalama kararı verilirken, polis Mersin’deki evine baskın düzenledi. 
Çağlar evde bulunamazken, polis yaptığı aramalar sırasında eve bazı kitap ve bel-
gelere el koydu.
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15 AĞUSTOS

Basın İlan Kurumu Genel müdürü Yakup karaca görevinden alınarak yerine 
Rıdvan duran atandı. Karaca, 2015 yılından bu yana Basın İlan kurumu Genel 
Müdürü olarak görev yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin 
Altun, görev değişikliğine ilişkin “Sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Basın 
İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine getirilen Rıdvan Duran’ı tebrik ediyor, 
Basın meslek İlkeleri’ni şiar edineceğin, adil, kararlı ve etkin bir yönetim çizgisi 
içinde çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum” dedi.

16 AĞUSTOS

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine CHP kontenjanından 
seçilen Faruk Bildirici, ATV’de sabah programı yapan Müge Anlı’nın ‘insan ti-
caretini’ konu alan kamu spotunda oynamasına karşı çıktı. İçişleri Bakanlığı›na 
bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi 
Başkanlığı’nın, mağdurlara destek hizmetlerini duyurma amaçlı hazırladığı kamu 
spotunda ATV›de program yapan Müge Anlı›ya rol verdi. Konunun RTÜK’te gö-
rüşülmesi sırasında Faruk Bildirici, Anlı›nın daha önceki yıllarda insan ticareti 
yapanlara “Yunanistan’a geçmek kaç liraydı?” diye sorduğunu ve kaçakçılık tari-
fesini ekrana taşıdığını hatırlattı. Bildirici, «Müge Anlı, ‹insan ticareti› konusunda 
rol model olamaz» dedi. Söz konusu kamu spotunun Üst Kurul’da 5 üyenin oyu 
ile kabul edilmesini eleştiren Faruk Bildirici, «Üst Kurul üyeleri Esat Çıplak, Ali 
Ürküt, İlhan Taşçı ve ben karşı oy verdik” dedi ve kamuoyunun bilmesi gerektiğine 
inandığı için karşı oy gerekçesini açıkladı.

17 AĞUSTOS

İktidar yanlısı TürkMedya’ya ait 24 TV’de sabahları ‘Uyandırma Servisi’ 
programını sunan Ersoy Dede’nin ardından ‘Analiz-Sentez’ programı sunucusu 
Zeliha Saraç, gece editörü Muhammet Özcan, gece moderatörü Serkan Bayam’ın 
işine son verildi. 24 TV’de işten çıkarmaların devam edeceği, kanalın yüzde 40 
küçülme kararı aldığı ileri sürüldü. Grubun ekonomik sıkıntı nedeniyle Akşam, 
Star ve Güneş gazetelerinde de küçülmeye gideceği haberleri gelirken bunun 
nedeninin TürkMedya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden her ay reklam 
geliri adı altında aldığı 10 milyon liranın 23 Haziran seçimi sonrası göreve gelen 
Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından kesilmesi olduğu ileri sürüldü.
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18 AĞUSTOS

 » Yargıtay, ’edepsizler’ sözünü kullanan bir kişiye, hakaret suçundan ceza veren 
mahkeme kararını bozdu. Düzce’de tartışma sırasında bir kişi karşı tarafa yönelik 
‘edepsizler’ sözünü kullandı. Şikayet üzerine açılan davada mahkeme ‘edepsizler’ 
demeyi hakaret kabul ederek sanığa ceza verdi. Ceza alan kişinin kararı temyiz 
etmesi üzerine dosya Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daire ‘edepsizler’ 
sözünün hakaret değil, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri olduğuna hük-
mederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

19 AĞUSTOS

 » Gazeteci kökenli olan CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık uygulamasını değerlendirirken, “Basın OHAL 
koşulları altında yürürlüğe giren  başkanlık sisteminin ilk yılında bu koşullardan 
çıkamadı” dedi. Halen 134 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirten Çakırözer, 
132 gazeteci, basın yayın kuruluşu yöneticisi , yazar ve çizerin yargılanmasına 
devam edildiğini , bunlardan 50 gazetecinin toplam 130 yıldan fazla hapis ce-
zasına çarptırıldığını söyledi. Utku Çakırözer, gazetecileri fişleme ve hedef gös-
termelerin devam ettiğini, 2019 yılı içinde 8 gazetecinin  saldırıya uğradığını, 
iktidarın basına ve basın örgütlerine karşı sertleştiğini,  kriz nedeniyle  gazeteler 
ve ajansların kapandığını vurguladı.

 » İngiliz The Guardian gazetesinin ırkçılık karşıtı yazarı Owen Jones, bir gnrup 
İngiliz ırkçının saldırısına uğradı. Aynı zamanda İngiliz İşçi Partisi aktivisti olan 
Jones, arkadaşlarıyla birlikte 35’inci yaşını kutladığı bardan çıktıktan sonra, ken-
disini takip eden bir grubun saldırısında başından ve vücudunun çeşitli yerlerine 
darbe aldı. Son dönemde ırkçı gruplardan ölüm tehditleri aldığı söyleyen Jones’in 
sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken The Guardian gazetesi saldırıyı “Gaze-
tecilere ve aktivistlere yönelik şiddet içerikli eylemlere demokratik toplumlarda 
yer yoktur” açıklamasıyla kınadı.

20 AĞUSTOS

 » Evrensel gazetesi yazarı ve edebiyatçı Ayşegül Tözören, PKK/KCK terör ör-
gütüyle ilgili operasyonda gözaltına alındı. Örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi e 
önlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Tö-
zeren’in gözaltına alınması ilk duyuran Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
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Fatih Polat, Twitter paylaşımında “Ayşegül’ü gözaltına alıyorlar. Evde bir sürü polis 
var. ‘Beni götürüyorlar. Gazetemi çok seviyorum’ dedi. Annesi çok tedirgin” ifade-
lerini kullandı. Haseki Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ayşegül 
Tözeren, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  Avukatları 24 
saat kısıtlılık kararı verildiği için Tözeren ile görüştürülmediklerini söyledi.

 » Anayasa Mahkemesi, mitingde ‘Hırsız Var’ pankartı açtığı için Başbakanlık 
koruma polisleri tarafından dövülmesiyle ilgili ihlal kararı verdi. Osmaniye’de 3 
Mart 2014 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mi-
tingde ‘Hırsız var’ pankartı açan 40 yaşındaki İ İbrahim Alıcı, kendisini döven 
koruma polisleri hakkında takipsizlik kararı verilmesi üzerine Anayasa Mahke-
mesi’ne başvurdu.  Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 17’nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasa-
ğının ihlal edildiğine karar vererek, Alıcı’ya 25 bin 500 lira tazminat ödenmesine 
ve  koruma polisleri hakkında yeniden soruşturma açılmasına hükmetti. Kararı 
değerlendiren Alıcı’nın avukatı Sevil Aracı, bu kararın demokratik eylem ve pro-
testolarda kolluk güçlerinin orantısız şiddetle müdahale etiğinin kabulü bakımın-
dan önemli olduğunu söyledi. Avukat Aracı, pankart eylemi nedeniyle İbrahim 
Alıcı’ya beraat kararı verilmezse olayı bu kez ifade özgürlüğü bakımından yeniden 
Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini söyledi.

21 AĞUSTOS

 » Yeni Çağ gazetesi Ankara Temsilcisi  Ahmet Takan, görevinden ayrıldı. Bu-
gün ‘Semadirek Yunan adası mı?’ başlıklı yazısı yayımlanan Ahmet Takan, gaze-
teden ayrılmasını sosyal medya hesabından yaptığı, “Türkiye’de gazeteci olmak da 
kalmak da zor iştir. Bugüne kadar sadece inandığım değerlen uğruna gazetecilik 
yaptım ‘Kurumun bekası’ için aranızdan ayrılıyorum. Bir aşka mecrada buluşmak 
ümidiyle’ paylaşımıyla duyurdu. Ahmet Takan, Yüksek Askeri Şura kararları son-
rası ‘Ordudaki Perinçekçi subaylar tasfiye edildi’ diye yazmış bu yazısı nedeniyle 
bir çok kesimden tepki almıştı.

 » Mersin’de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 3 gün önce gözaltına alınan Mezopo-
tamya Ajansı muhabiri Engin Çağlar, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 
Soruşturma dosyasında tanı ifadeleriyle  ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasında bulu-
nulan Çağlar, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol koşuluyla 
serbest bırakıldı.
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22 AĞUSTOS

 » Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle  Bur-
sa Şehir Hastanesi’nin tanıtım filminin televizyon kanallarında zorunlu olarak ya-
yınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi.  4’e karşı 5 oyla alınan karara karşı muha-
lefet şerhi yazan RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Bursa Şehir Hastanesi’nin kamu- özel 
ortaklığı ile yapıldığını, bu nedenle bir kamu kuruluşu sayılamayacağını vurgula-
dı. Muhalefet şerhini kendi Twitter hesabından paylaşan Bildirici, “Bu kuruluşun 
reklamının ücretsiz olarak yaptırılması yasalara aykırıdır. Bu filmde iktidar faali-
yetleri tanıtılıyor” ifadelerine yer verdi.

23 AĞUSTOS

 » İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılığı, Atatürk’e yönelik hakaret içiren ifa-
delerin bulunduğu gerekçesiyle ‘Put Adam’ kitabını piyasaya süren Küresel  Kitap 
yayınları yetkilileri hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan soruş-
turma başlattı.  Savcılığın talebi üzerine Anadolu 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği kitabın 
tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

24 AĞUSTOS

 » Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nden aldığı bursla ABD’ye gitmesine ve belediyeden aldığı maaşla ilgili 
haberlere mahkeme tarafından erişim engeli getirildi. Mahkeme konuya ilişkin 
sosyal medya paylaşımları için de erişim engeli kararı aldı

 » Euronews ve Kronos Haber’in, KHK ile ihraç edilen ve bir süre haber alına-
madıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde olduğu bildirilen, fakat aile ve 
avukatlarının görüşmesinin engellendiği 4 kişiyle ilgili haberlerine Ankara 1. Sulh 
Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

25 AĞUSTOS

 » TRT Spor Kanalı yorumcusu Feridun Niğdelioğlu, Galatasaray hakkındaki 
sözlerinin gösterilen tepkiler nedeniyle ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü’ne yakınlığı ile 
bilinen Niğdelioğlu, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi ile ilgili görüş açıklar-
ken, “Galatasaray’ın her şeyi şaibeli. Galatasaray’ın bu sezondaki şampiyonluğun-
da o kadar çok üst üste örtüşen şey var ki” dedi. Galatasaray camiası bu sözlere 
sert tepki gösterdi. Bu gelişmeler üzerine Feridun Niğdelioğlu TRT Spor’dan ayrıl-
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dığını, “Bugün beni spor dairesi başkanı aradı. Programın yayından kaldırıldığını 
bildirdi. 11 aylık birliktelik için minnettarım teşekkürler” paylaşımı ile duyurdu.

 » Beyaz TV’de yorumcu olduğu spor programında Boşnaklar ile ilgili yakı-
şıksız sözleri nedeniyle işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı, 21 ay sonra işi-
ne döndü. Ancak gösteriler tepkiler nedeniyle Kütahyalı ikinci kez Beyaz TV’deki 
işinden oldu. Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, ekmeği ile oynandığını ileri 
sürdüğü Kütahyalı’ya destek paylaşımında bulundu. Kendisinin de Kürt olduğu 
için ayrımcılığa uğradığını ileri süren Miroğlu’nu, Kütahyalı’yı desteklediği için 
çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla eleştirdi.

26 AĞUSTOS 

 » Kadına şiddet olayların tırmanması ve peş peşe işlenen cinayetler artması 
üzerine toplumda şiddet içerikli dizelere karşı Radyo ve Televizyon Üst Kurumu 
(RTÜK) görevini yapmamakla eleştirildi. Sosyal medyada, ‘RTÜK gerekeni yap’ 
başlığı altında, kadına yönelik şiddet içeren pek çok dizi sahnesi paylaşıldı. RTÜK 
üyesi Faruk Bildirici de göreve geldiği 40 gün içinde şiddetle ilgili bir konunun 
kurul gündemine gelmediğini belirterek, “Ekranları şiddet görüntülerinden ge-
çilmiyor ama göreve başladığımdan beri şiddetle ilgili bir kon RTÜK gündemine 
getirilmedi. Üst Kurul, ağırlıklı olarak kamu ve zorunlu spotlar ile cinsel güç artıcı 
ve bu gibi ürün reklamlarıyla halkı aldatan kanallarla meşgul” dedi.

 » Mersin Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van’daki büyükşehir belediye başkan-
larının görevden alınmasına karşı çıkan grupların protesto gösterisi, yürüyüş ve 
etkinlikler planladıkları duyumları üzerine, il genelinde bu tür eylemleri güvenlik 
gerekçesiyle 30 ağustos tarihinden itibaren 10 gün süreyle yasaklama kararı aldı. 
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması sonrasında “kentte 
oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek” gerekçesiyle her türlü yürüyüş, 
toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliğe 15 gün süreyle 
yasakladı.

27 AĞUSTOS

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) başkan ve üyeler arasındaki gö-
rüş ayrılıkları sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. CHP kontenjanından geçen 
ay RTÜK’e seçilen gazeteci Faruk Bildirici,  Başkan Ebubekir Şahin’in yılbaşından 
beri kadına şiddet içeren dizi ve programlarla ilgili hiçbir ihlal raporu gündeme ge-
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tirmediğini  savunarak, “Emine Bulut cinayetinin ardından toplumdaki tepkilerin 
yükselmesi üzerine  siyasi iktidar sözcülerinin suçlamalarına maruz kalan Şahin’in 
beş ay beklettiği bir raporu gündeme alması, hakkında raporlar düzenlenen diğer 
kuruluşları kayırdığının ve tarafsızlığını yitirdiğinin yeni bir kanıtıdır” dedi. Bildiri-
ci, Şahin’in bekleyen ihlal raporları içinden sadece Fox TV’deki diziyle ilgili olanı Üst 
Kurul gündemine getirdiğini söyledi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya 
hesabından Bildirici’ye “Biz RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest mes-
lek mensubu değil kamu kurumu üyesi olduğunu anlatamadık Kendisini ciddiyete 
ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK’te hiç-
bir dosya RTÜK Başkanının çekmecesinde beklemez” yanıtını verdi.

 » Türk Medya grubuna ait 24 TV ve Star gazetesinde bazı çalışanların işine son 
verildi. Grubun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden AKP’li başkanlar döneminde 
‘reklam karşılığı’ adı altında aldığı aylık 10 milyon liranın CHP’li Başkan Ekrem 
İmamoğlu tarafından kesilmesiyle ekonomik sıkıntıya giren grubun küçülmeye 
gittiği belirtildi. Bu kapsamda, 24 TV’nin Ankara Bürosu’nda görevli 7 kişinin iş 
akitlerine son verilirken Star gazetesinin parlamento muhabiri Şerife Güzel ve ha-
ber koordinatörü Talat  Doymuş da işten çıkarıldı. Akşam gazetesi de her Cuma 
günü yayınladığı Barış Kocaoğlu yönetiminde çıkar Akşam Life ekini kapattı.

28 AĞUSTOS

 » Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ümit Uzun, görevini yaparken 
polisler tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü. İstanbul Gaziosmanpa-
şa’da freni kilitlenen bir halk otobüsünün neden olduğu 5 kişinin yaralandığı 
kaza yerinde  çevredekilerden bilgi almaya çalışan Ümit Uzun’a müdahale eden 
polisler, muhabirin görevini yaptığını söylemesi üzerine tartaklayarak bir işyeri-
ne soktu. Burada ters kelepçe taktıkları Ümit Uzun’u tartaklayan polisler, üzerine 
arama bahanesiyle ceplerini ve cüzdanını karıştırdı. Ümit Uzun’a ters kelepçe ta-
kılırken görüntülemek isteyen DHA kameramanı Harun Uyanık’a da müdahale 
eden polisler görüntü alınmasını engelledi. Polisler tarafından kelepçeli olarak 
karakola götürülen Ümit Uzun, burada da tartaklandı ve çalan telefonunu aç-
masına izin verilmedi. Daha sonra gelen Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından 
kelepçesi çıkarılıp serbest bırakılan Ümit Uzun, adli tabiplikten darp raporu 
aldıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne giderek savcılığa polisler hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Ümit Uzun’a uygulanan polis şiddetinin görüntüleri 
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sosyal medyada yer alırken birçok gazeteci sosyal medya hesaplarından polis 
şiddetine tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, RTÜK Baş-
kanı Ebubekir Şahin’i televizyonlardaki şiddeti özendiren ve kanıksatan yayınlarla 
ilgili uzman raporlarını gündeme getirmemekle suçladı. Bu durumu “RTÜK’te fiili 
başkanlık sistemi başladı” diyerek eleştiren Bildirici, “Başkan Şahin, 14 Kasıl 2018 
tarihli toplantıda ’Sen anlat Karadeniz’ adlı dizideki şiddet sahneleri nedeniyle 
ATV’ye yaptırım uygulanmasına tüm Üst Kurul üyelerinin şiddet olduğu görüşü-
nü savunmalarına rağmen karşı çıkmış” ifadesine yer verdi.

 » CHP eski milletvekili ve BirGün gazetesi yazarı Hüseyin Aygün, ‘Hatır’ adlı 
kitabının, satışa sunulduğu D&R mağazalarından toplatıldığını ileri sürdü. Aygün, 
D&R’ın Turkuvaz Grubu’na geçmesinin ardından kitabının ‘sakıncalı’ bulunduğu 
görüşünü savundu.
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29 AĞUSTOS

 » Mersin Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van’daki büyükşehir belediye başkan-
larının görevden alınmasına karşı çıkan grupların protesto gösterisi, yürüyüş ve 
etkinlikler planladıkları duyumları üzerine, il genelinde bu tür eylemleri güvenlik 
gerekçesiyle 30 ağustos tarihinden itibaren 10 gün süreyle yasaklama kararı aldı. 
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması sonrasında “kentte 
oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek” gerekçesiyle her türlü yürüyüş, 
toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliğe 15 gün süreyle 
yasakladı.

 » Diyarbakır ve Antalya’da ise 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılacak 
eylemler için hazırlanan afiş, pankart ve dövizlerde ‘kayyum’, ’darbe’, ‘doğa talanı’ 
gibi sözcüklerin kullanılmasını yasakladı.

 » Gazeteci Meryem Yıldırım, sosyal medya paylaşımlarında ‘terör örgütü pro-
pagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davada karar verildi. Mahkeme Yıldırım’ı 2 yıl 
4 ay 3 gün hapis cezasına mahkum oldu.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘Yasak Elma’ dizisinde kadına şiddet 
ve istismar sahnelerinin yayınlanması nedeniyle Fox TV’ye idari para cezası verildi.  
Üst Kurul, son toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nin raporunu görüştü 
ve kararı oy birliği ile alındı. RTÜK’ten yapılan açıklamada “Üyeler, dizi filmin top-
lantıda değerlendirilen bölümünde yer alan, ailesi silahla tehdit edilerek zorla kaçırı-
lan ve baskıyla evlenmeye zorlanan kadının yine silahla tehdit edilerek yatak odasına 
alınması sahnelerine duyarsız kalmadı. Ceza kararı oybirliği ile verildi” denildi.

30 AĞUSTOS

 » Demirören Haber Ajansı’nda işten çıkarmalara bir yenisi daha eklendi. Do-
ğan Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu’na satılmasıyla başlayan kadro 
değişimi devam ederken, DHA’da 16 yıl editörlük, son bir yıldır da Kurumsal İle-
tişim ve Planlama Müdürü olarak görev yapan Orhan Sencer de işten çıkarıldı. 
Sencer, sosyal medya hesabından “17 yıldır emek verdiğim DHA ile yollarımızı 
ayırdık. Doğru ve tarafsız habercilik yapmaya çalışan, kalemini satmayan tüm ça-
lışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim” paylaşımında bulundu. DHA’da ayrıca 
Bursa Bürosu Şefi Osman Şişko ile merkezdi pazarlama ve muhasebe servislerin-
den 4 kişi de işten çıkarıldı.
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 » Yeniçağ ve Yurt gazeteleri ile internet siteleri T24, Gerçek Gündem ve Sol 
Haber’de yer  alan Bilal Erdoğan’la ilgili habere erişim engeli getirildi. Söz ko-
nusu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, 
Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşına 308 milyon liralık 63 ihale verdiği 
ileri sürülüyordu.

31 AĞUSTOS

 » Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 12 temsilci atandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Atanan kişiler ara-
sında, yabancı medya kurumlarında çalışan gazetecileri fişleyen SETA raporunu 
hazırlayan Takvim  gazetesi yazarı İsmail Çağlar da yer aldı. Resmi ilan dağıtmak 
ile görevli Basın İlan Kurumu’na atanan Genel Kurul temsilcileri arasında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Fecir Alptekin, Saadet 
Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Hamdi Kılıçhalen de 
bulunuyor. SETA Vakfı için çalışan bir diğer isim ise Siyaset Araştırmaları Direk-
törü Doç. Dr. Zahid Sobacı. Kurulda ayrıca, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ha-
san Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. 
Edibe Sözen, İbni Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. 
Dr. Mehmet Emin Babacan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkile-
ri Koordinatörü Mücahid Eker ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kübra 
Güran Yiğitbaşı yer alıyor.

 » Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Ağustos ayında gazetecilere yönelik hak 
ihlalleri raporunu açıkladı. Basına dönük keyfi ve yasa dışı baskıların son bulması 
istenilen raporda, “Türkiye›de hala 146 gazeteci tutuklu bulunuyor. Hükümet Tür-
kiye’nin demokratik bir ülke ve hukuka saygılı olduğunu savunuyorsa, derhal tu-
tuklu gazetecileri serbest bırakmalı, gazetecilere dönük baskılara son vermelidir” 
ifa” ifadelerine yer verildi. Raporda, 146 gazetecinin tutuklu bulunduğu, ağustos 
ayında 15 gazetecinin gözaltına alındığı, 2 gazeteciye soruşturma açıldığı, 5 gaze-
teci hakkında dava açıldığı, 1 gazeteciye 2 yıl 4 ay hapis cezası verildiği, 700 ha-
bere erişimin engellediği, 1 gazetecinin evine baskın yapıldığı, 2 gazetecinin darp 
edildiği, 1 gazetecinin silahlı saldırıya uğradığı, 1 gazetecinin baskılardan kaynaklı 
mesleği bıraktığı kaydedildi.  Van, Mardin, Diyarbakır ve İstanbul›da gazetecilerin 
haber takibinin engellendiği vurgulanan raporda, RTÜK’e internet üzerinden ya-
yın yapan radyo ve televizyonlara sansür yetkisi verildiği belirtildi.
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EYLÜL

1 EYLÜL

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında sunulan radyo, 
televizyon ve isteğe bağlı yayınları bu hafta başından itibaren denetlemeye başla-
yacak. RTÜK, internet üzerinden yapılan yayınların denetimine ilişkin hazırladığı 
uygulama yönetmeliğini Eylül 2018 tarihinde yayınlanmak üzere Cumhurbaşkan-
lığına göndermişti. Yaklaşık 1 yıl boyunca burada bekletilen yönetmelik, 1 Ağus-
tos 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Lisanslama için verilen sürenin 
dolduğunu vurgulayan RTÜK’teki CHP’li üye İlhan Taşcı, internet denetiminde 
RTÜK’ün ilk hedefinin, sitelerinde video haber yayınlayan BBC Türkçe, Deutche 
Welle, Amerika’nın Sesi benzeri yabancı yayıncılar olacağını savundu.  Taşcı, “Bu 
yönetmeliğin yayınlanmasıyla SETA’nın ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Tür-
kiye Uzantıları’ başlıklı raporunu kamuoyu ile paylaşması birbirinden bağımsız 
adımlar değildir, tam tersine paralel bir süreçtir. Düşünün ki, bir yıl boyunca Sa-
ray’da bekletilen ve tek bir noktasına dokunulmayan yönetmelik, SETA raporunun 
tamamlanmasından hemen sonra yürürlüğe girdi. Çünkü SETA raporu, internet 
denetiminin işaret-aydınlatma fişeğidir. Orada yazılanlar bu denetimlerde izleme-
ye alınacak yayıncılarla ilgili yol haritasıdır” vurgusunu yaptı. Eleştirel yayınların 
iktidarın huzurunu kaçırdığını ileri süren İlhan Taşçı, “RTÜK radarına ilk takıla-
cak olanlar da artık video, görüntü içerikli haberlerine ağırlık veren BBC Türkçe, 
Deutche Welle, Amerika’nın Sesi VOA, Independent, Rus Sputnik Ajansı ve Euro-
news gibi yayıncılar olacaktır. Çünkü iktidara Türkiye’deki medyanın yüzde 95’ini 
kontrol etmek de yetmiyor” dedi.
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2 EYLÜL

 » Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’nde basına akreditasyon uygulandı ve bazı ga-
zeteciler törene alınmadı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ ile Aydınlık 
gazetesinden İsmet Özçelik, Yargıtay tarafından davetli oldukları halde Cumhur-
başkanlığı Sarayı görevlileri tarafından kapıdan geri çevrildi. Cumhuriyet gazetesi 
yargı muhabiri Alican Uludağ, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yargıtay Başkan-
lığı, adlî yıl açılış töreni için adıma davetiye gönderdi. Sabah töreni izlemek için 
Saray’a gittim. Listede ‘adınız yok, içeri alamayız’ dediler. Oysa vardı. Sordurdum; 
Saray, Yargıtay’ın listesinden adımı çıkarmış. Yargı bağımsızlığı mı? Buraya kadar 
işte” ifadelerini kullandı.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Etyen Mahçupyan’ın konuk oldu-
ğu programdaki sözleri nedeniyle idari para cezası verdi.

4 EYLÜL

 » Sözcü gazetesinin yönetici ve yazarları hakkında ‘silahlı terör örgütü FETÖ’ye 
bilerek ve isteyerek yardım etmem’ suçlamasıyla açılan davada karar beklenirken 
üye hakimlerden birinin ‘babalık izni’ kullanması, birinin de yıllık izinde olması 
gerekçe  yapılan duruşmada yapılan savunmalarda, Sözcü gazetesinin FETÖ ile 
hiçbir bağı olamayacağı belirtilerek bu davanın amacının muhaliflere gözdağı ver-
mek ve onları susturmak olduğu dile getirildi. Sözcü avukatlarının iddialara karşı 
hazırlanıp kitap haline getirdiği savunmayı avukatlardan Celal Ülgen projeksiyon 
görseli de kullanarak iki saatte yaptı ve aralarında Sözcü’nün sahibi Burak Akbay, 
yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da bulunduğu 9 sanığın da beraatını 
talep etti. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, üye hakimlerden ikisinin geçici görevle 
heyette bulunduğunu, dosya hakkında bilgi sahibi olan hakimlerle karar vermenin 
daha doğru olacağını belirterek duruşmayı 28 Ekim gününe erteledi.

 » TürkMedya Grubu’nun gazetelerinden Star ve Akşam’ın sayfaları matbaada 
karıştı. Star gazetesi, içinde Akşam gazetesinin 4 ve 17 sayfaları basılmış halde 
dağıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden reklam karşılığı adı altında her ay 
düzenli olarak aldığı para, 23 Haziran seçimlerinin ardından kesilince TürkMed-
ya bazı çalışanları işten çıkarmış ve küçülme kararı almıştı. Çalışanların büyük 
bir tedirginlik yaşadığı belirtilen grubun gazetelerindeki bu karışıklık şaşkınlıkla 
karşılandı.
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6 EYLÜL

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle “Cumhur-
başkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin 
ve düşmanlığı tahrik etmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamala-
rıyla yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, 5 ayrı suçtan 
toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu’nun yargılandığı 
İstanbul Adliyesi bahçesi destek için gelen yüzlerce kişi tarafından dolduruldu. 
Kaftancıoğlu duruşmada suçlamaları reddederek, “Ben Canan Kaftancıoğlu 
sanık kürsüsü de olsa, gördüğüm aksaklıkları tüm açıklığıyla söylemeye de-
vam edeceğim. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği, bu durum sadece benim 
değil, 80 milyonun problemidir. Bu salonlar da dahil olmak üzere aslında hiç 
kimse hiçbir yerde özgür değil. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17, 27 yıl ile 
yargılansam bile gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Karar ne olursa olsun 
düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim çünkü biz mevsimi 
başladı”  dedi.  İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu’nu ‘terör 
propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ 
suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 
6 ay, ‘devleti alenen aşağılamak’ suçundan 1 yıl 3 ay, 7halkı kin ve düşmanlı-
ğa alenen tahrik’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın istinaf 
mahkemesine gideceği ve kesinleşinceye kadar Kaftancıoğlu için tutuklama-
nın söz konusu olmadığı belirtildi.

7 EYLÜL

 » Foto muhabiri ve fotoğraf sanatçısı Çağdaş Erdoğan, sosyal medya paylaşım-
ları nedeniyle yargılandığı davada ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından beraat ederken,  
‘örgüt propagandası’ yaptığı suçlamasından  1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 » Günlük ekonomi gazetesi Dünya, el değiştirdi. Nezih Demirkent’in, 38 yıl 
önce Hürriyet’ten ayrılırken kıdem tazminatı karşılığında aldığı Dünya gazetesi, 
genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ’a satıldı. Nezih Demirkent’in kızı Didem 
Demirkent bu satışı 1 Eylül’de şöyle duyurdu: “Şirketimiz hepimizin bilgisi da-
hilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borç-
larımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir. Varlıklarımızın 
devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur. ‘Dünya’ adının yaşaması adına 
bize gelen teklifler içinde Hakan Güldağ’ın bizim ilkelerimizde devam edeceğine 
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inanarak kendisinden gelen teklif kabul edilmiştir. Hakan bey 01 Eylül 2019 tarihi 
itibariyle ‘Dünya Gazetecilik İşletmesi’nin tüm hak ve borçları ile devralmıştır. Bu 
kapsamda iş sözleşmeleri de kendisine devredilmiştir.” Bu gelişmenin ardından, 
40’a yakın gazeteci tazminatından vazgeçti. Dünya çalışanları tazminatları ile ga-
zeteye ortak oldu.

8 EYLÜL

 » Yeni Şafak gazetesinden yazısına sansür uygulandığı gerekçesiyle istifa eden 
Özlem Albayrak, katıldığı televizyon programında yazılarının daha önce de san-
sürlendiğini açıkladı. Özlem Albayrak, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoığlu’na 7 
yıl önce attığı twiitler gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimini Ak Parti’nin kaybetmesinin ardından dava açıldığını ve kısa süre sonuç-
lanan davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını eleştirdi. Ancak bu 
yazısı yayımlanmaya Albayrak, gazeteden istifa etti. Albayrak, TV5’de yayınlanan 
‘Düşünce Vakti’ programında kendisini istifaya götüren gelişmeleri anlatırken, 
“Bunu da burada ilk defa söyleyeyim, daha önce de yayınlanmayan yazılarım oldu. 
Bundan önce kısa süre önce iki yazım daha yayınlanmadı. Ama ben yazım yayın-
lanmadı diye gitmek yerine biraz mücadele verdim doğrusu. Yani tepkimi bildir-
dim vesaire. Ama daha iyiye gitmedi, daha kötüye gitti, ayrıldım” dedi.

 » İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı göre-
vinden alınarak yerine kayyum atanan HDP’li Ahmet Türk, Amerikan gazete-
si The Washington Post gazetesine ‘Seçmen beni belediye başkanı olarak seçti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha farklı fikirleri vardı’ başlıklı makale yazdı. 2014 
yılındaki yerel seçimde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ancak gö-
rev süresini tamamlayamadan iki yıl sonra görevden alındığını hatırlatan Ahmet 
Türk, “31 Mart 2019’da yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. 
Biz  bu secimi keyfi olarak elimizden alınan pozisyonları yeniden almak için çalış-
mayla yüütüp kazandık. Ancak tarih tekerrür etti 19 Ağustos’ta HDP’li Diyarba-
kır ve Van belediye başkanlarıyla yine görevden alındım. Teröre destek olmakla 
suçlanıyoruz. Gerçekte ise Erdoğan’ın kapsamı geniş bu suçlamasına hedef olan 
on binlerce insan gibi yaptığımız tek şey hükümetin tiranlık politikalarına karşı 
çıkmak. Erdoğan şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nu da bana yaptığı gibi tehdit ediyor” ifadesini kullandı.



-155-

9 EYLÜL

 » TRT’de siyasi kadrolaşmanın, ‘ihtiyaç fazlası personel’ konusundaki uygula-
mayla da ortaya çıktığı ileri sürüldü. Kurumda ihtiyaç fazlası personel olarak be-
lirlenen çalışanlardan 80’ine ‘kendi isteğiyle ‘istihdam fazlası personel’ statüsüne 
girme hakkı tanındı. Bunlardan birçoğu TRT’deki özlük hakları korunarak, iste-
dikleri yerlere gönderildi. İhtiyaç fazlası personelin ‘emekliliği hak etmiş olması’ 
gerekirken, 36 kişinin emekli olma koşullarını tamamlamadığı ortaya çıktı. Ayrı-
calık tanınan bu personelin atamalarının yapıldığı bazı şehirlerde TRT biriminin 
dahi olmadığı belirtildi.

 » Adalet Bakanlığı, tutuklu gazetecilerle ilgili CHP Milletvekili Utku Çakıro-
zer’in sorusuna, ‘özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz gerektirdiği’ gerek-
çesiyle yanıt vermedi. İktidar sözcülerinin ‘tutuklu gazeteci yok’ derken Çakırözer 
de CİMER üzerinden Adalet Bakanlığı’na “bir gazetede veya internet sitesinde 
yayınlanmış yazısı gerekçe gösterilerek kaç kişi yargılanıyor, kaç kişi tutuklu?” so-
rusunu yöneltti. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden 
verilen yanıtta, “İstenilen ayrıntıda veri, ayrı ve özel bir çalışma neticesinde oluş-
turulabilecek türden bir bilgiye yönelik olduğundan dolayı istatistiki bilgi sunu-
lamamaktadır” yanıtı verildi. Çakırözer, “Adalet Bakanlığı ‘tutuklu gazeteci yok’ 
diyemedi, ‘sayamadık’ dedi” açıklaması yaptı.

10 EYLÜL 

 » Güneydoğu bölgesinde sokağa çıkma yasakları ve operasyonlara karşı ‘Bu 
suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attıkları için haklarında ‘terör örgü-
tü propagandasından’ dava açılan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 
verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından mahkemeler de beraat kararları veriyor. Son 
olarak Diyarbakır 11’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde açılan davada Dicle Üniversite-
si’nde görevli profesörler  Murat Kızıl, Fikret Uyar ve Murat Biricik de ‘suçun yasal 
unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. İstanbul’da da aynı bildiride imzası 
bulunduğu için İstanbul 28’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 5 akademis-
yene de dosya üzerinden beraat kararı verildi.

 » Netflix’in internet üzerinden yayınların denetlenmeye başlanmasının ar-
dından Türkiye’den ayrılacağı haberlerini yalanladı. Türkiye’den çekilmeyeceğini 
açıklayan Netflix, ancak Türkiye’deki yayınlarını Türk aile yapısı ve genel ahlak gibi 
RTÜK ilkelerine göre yapacağını duyurdu. 
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 » Basın Konseyi, CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, 2012- 2017 
yılları arasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılıp 3 ay gibi 
kısa sürede 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılması yaptığı açıklamayla tepki 
gösterdi. Siyasal çevrelerde Canan Kaftancıoğlu’nun mahkum edilmesinin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden iktidarın ‘yargı aracılığı ile hınç 
alması’ olarak değerlendirildi. Basın Konseyi verilen bu kararla ifade özgürlüğünün 
yara aldığını, ilerde pişmanlıkla hatırlanacağını bildirdi. 

BASIN KONSEYİ: 
KAFTANCIOĞLU DAVASINDA

 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YARA ALDI

Türkiye’de yargıya güven tartışılırken ana muhalefet partisi CHP’nin İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, yıllar önce attığı tweetler nedeniyle toplam 10 
yıla yakın hapis cezasına mahkum edilmesi, yurt içinde olduğu gibi dünya bası-
nında da şok ve endişeyle yankılanıyor.

Basın, iletişim özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğünün savunucusu Basın 
Konseyi olarak, temel hukuki ilkeleri hatırlatmak isteriz. Anayasamızda ve tarafı 
olduğumuz çeşitli uluslararası antlaşmalarda ifade özgürlüğü özel koruma altına 
alınmıştır. Mahkemeler, ifade özgürlüğüne ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) ka-
rarları ve başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olmak üzere, uluslara-
rası organların konuya dair tespitlerini dikkate almak zorundadır.

Eleştiri, hakaret sayılamaz. Kaldı ki hakaret suçlamaları ele alındığında siyasi-
lerin eleştiri haklarının ve eleştiriye katlanma yükümlülüklerinin daha geniş oldu-
ğu bilinmektedir. AİHM tarafından defalarca vurgulandığı üzere, kabul edilebilir 
eleştiri sınırları, basının ve kamuoyunun denetimine kendisini bilerek açan politi-
kacılar açısından daha geniştir. 

Terör propagandasını düzenleyen TMK’nın 7’nci maddesinin gerekçesine göre 
“şiddeti teşvik etmeyen açıklamalar ifade özgürlüğü kapsamındadır.” AİHM ve AYM 
içtihadına göre de, terör propagandası nedeniyle bir kimsenin mahkum edilebilmesi 
için, sözlerinin doğrudan doğruya şiddete teşvik etmesi ve bu sözlerin bu amaçla 
söylenmiş olması gerekmektedir. Bazı söylemlerin terör örgütlerinin ‘işine gelmesi’ 
gibi soyut mülahazalar, doğru olsalardı bile, mahkumiyete gerekçe olamaz.
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Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu açısından ceza verilebilmesi, böyle 
bir fiilin cezalandırılabilmesi için bu eylem nedeniyle ‘kamu güvenliği açısından 
açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması’ koşulu aranmıştır.  Yıllar önce atılmış 
tweetler nerede ve nasıl bir etki yapmıştır da mahkeme ceza vermiştir, izaha muh-
taçtır.

Yıllar önce atılmış ve kamuoyunca zaten bilinen, hatta bir kısmı soruşturularak 
takipsizlik kararına konu olmuş tweetlerin neden bugün yargılamaya ve cezaya 
konu olduğunu anlamak zordur.

Hukukun temel ilkelerini göz ardı eden bu karar, insan haklarına saygılı, de-
mokratik hukuk devletinden uzaklaşmayı ifade etmektedir. Bugün için Türki-
ye’nin uluslararası itibarını sarsacak bu kararlar, uluslararası yargıda daha büyük 
sorumluluğa da yol açacaktır. Geçmişte ‘konjonktürel’ olarak ilan edip eleştirdiği-
miz birçok karar Gibi ileride Türkiye açısından pişmanlıkla hatırlanacaktır. Ülke-
miz Hukuk ve demokrasisine zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır.

BASIN KONSEYİ

11 EYLÜL

 » Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, 5 Nisan 2014 tarihinde yazdığı köşe 
yazısında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle 
yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak, bu ceza 5 ay 25 
gün süreyle Yüksek Öğretim Kurumları Kütüphanesi’nde mesai saatleri içinde 
haftada en az 2 saat ‘şerefe karşı suçlar’ konusunda makale, tez ve kitap okuma 
‘mahkumiyetine’ çevrildi. Uğur Dündar söz konusu yazısında, kamuoyunda ale-
niyet kazanan 2013 yılındaki 17-25 Aralık tapelerinde geçe, bir müteahhidin Bi-
nali Yıldırım’la görüşmesine ilişkin ifadelerindeki bir cümleyi alıntıladı. Bunun 
üzerine Dündar hakkında, Binali Yıldırım’a hakeret suçlamasıyla Küçükçekme-
ce 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, yargılama sonunda 
Uğur Dürdar’ı hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapse çarptırıp cezayı erteledi. 
Yargıtay, yapılan temyiz başvurusu sonucunda hapis cezası kaldırdı ve  ‘seçenek 
türü yaptırım’ uygulanması gerektiğine hükmedip kararı bozdu. Davayı yeniden 
gören Küçükçekmece 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Uğur Dündar’ı 11 ay 20 gün 
hapis cezasına çarptırıp, Yargıtay kararına uyarak da bunu 5 ay 25 gün, haftada 
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en az 2 saat ‘şerefe karşı suçlar’ konusunda makale, tez ve kitap okumaya çevirdi. 
Uğur Dündar’ın avukatı İsmail Yılmaz, Binali Yıldırım’ın şikayeti geri çektiğini 
ve  davada beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesini kabul etmedik-
lerini, yine itiraz edeceklerini söyledi. Şimdi gözler Yargıtay’ın, Uğur Dündar’ı 
‘kitap okumaya’ mahkum eden kararı onayıp onaylamayacağına çevrildi.  Uğur 
Dündar da cezanın ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Binali Yıldırım şikayeti-
ni geri çekti. Hatırlatırım; seçim kampanyası döneminde Sayın Yıldırım, Ekrem 
İmamoğlu ile televizyondaki tartışmasını benim yönetmemi istedi. Bu karar, bu 
tavırla ters düşen bir karar. Demek ki daha çok okumamı ve yazmamı istiyorlar 
ki böyle bir karar verdiler” dedi.

Uğur Dündar gibi 50 yıllık bir duayen televizyoncu ve gazeteciye ‘kitap oku-
ma’ cezası verilmesi her kesimde büyük tepkiyle karşılandı. Basın Konseyi yaptığı 
açıklamada, bu kararla ‘ifade ve basın özgürlüğünün yara aldığını’ belirtti.

 

Sözcü Gazetesi 
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BASIN KONSEYİ: GAZETECİLERİN 
ÖZGÜR DÜŞÜNCESİ CEZALANDIRILIYOR

Yargı reformunun tartışıldığı günlerde, yargımızın Anayasamızda ve tarafı ol-
duğumuz uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan haklara aykırı yaklaşı-
mı devam etmektedir.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, hakaret suçundan ötürü mahkum olmuş ve 
cezası “kitap okuma” yaptırımına (!) çevrilmiştir. Cezaya konu olan köşe yazı-
sı incelendiğinde, kamuoyunun büyük kısmınca bilinen bazı telefon dinleme 
kayıtlarını gündeme getirmesi ve tartışması nedeniyle mahkum olduğu görüle-
cektir. Oysa Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) iki hususu defalarca vurgulamıştır: 

1) Tartışılmasında kamu yararı bulunan konuların gazetelerce ele alınması de-
mokrasinin bir gereğidir; 

2) İddiaya dayanak teşkil eden delillerin (telefon kayıtlarının) başkalarınca na-
sıl ele geçirildiği gazeteciyi ilgilendirmez; önemli olan konuşmaların gerçek olup 
olmadığıdır. 

Bu bakımdan, üst düzey bir siyasetçiyi ilgilendiren ve yolsuzluk iddiası içeren 
meselelerin kamuoyunun bilgisine sunulması, gazeteci için bir haktır. AYM ve 
AİHM, içtihadına göre, gazetecinin böyle bir nedenle yargılanması bile, başlı başı-
na ifade özgürlüğünün ihlalidir.

Gazeteci Barış İncede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ötürü yapılan yargı-
laması nedeniyle mahkemeye verdiği savunmada akrostiş yoluyla yine Cumhurbaş-
kanına hakaret ettiği nedeniyle yargılanmış; yerel mahkemece verilen 11 ay 20 gün 
hapis cezası ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararına tâbi tutulmuştur. 
Demokratik ülkelerin ceza hukuku uygulamalarına bakıldığı zaman, cezaya konu 
olan türden sözler için dava bile açılmadığı göze çarpmaktadır. Zira, siyasete gir-
mekle kendini kamuoyunun denetimine açan kişilerin, bu tür ithamlara uğramaya 
peşinen razı oldukları kabul edilmektedir. Kişinin statüsü yükseldikçe, tahammül 
etmesi gereken eleştiri sınırı da genişlemekte; kaba ve küçük düşürücü olsa bile, 
aleyhindeki soyut değer yargılarına katlanması gerektiği kabul edilmektedir.

Baskılar sadece dışarıdan değil, içeriden de devam ediyor. Yeni Şafak yazarı Öz-
lem Albayrak, ‘Canan Kaftancıoğlu kararı’ başlıklı köşe yazısı gazetesi tarafından 
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sansürlenmesi üzerine sosyal medyadan istifasını açıkladı. Sosyal medyada pay-
laştığı yazı okunduğu vakit, içinde hiçbir hukuka aykırılık unsuru barındırmadığı 
açıkça görülecektir. Salt yazının içeriğinin gazetenin siyasi çizgisine aykırı düşmesi 
nedeniyle bir gazetecinin köşe yazısının yayımlanmaması kabul edilebilir bir hu-
sus değildir. Okuyucularına daha fazla bilgi ve görüş sunmak isteyen gazetelerin 
yapması gereken şey, tek tip yazıları empoze ederek çizginin dışına çıkanları ceza-
landırmak değil; tam tersine, yazarlarının özgür düşüncesine saygı göstermektir.

Basın Konseyi olarak; yargımızı ve medyamızı gazetecilerin ifade özgürlüğüne 
saygı göstermeye bir kez daha davet ediyoruz! Bunun aksine bir yaklaşımın anla-
mı ve sonucu, sadece ilgili gazeteciyi değil; bütün halkımızı ve demokratik hukuk 
devletini cezalandırmaktır!

BASIN KONSEYİ

 » Gezi olaylarının yıldönümündeki gösterileri izlerken polis tarafından yüzüne 
biber gazı sıkılıp dövülen Evrensel gazetesi muhabiri Erdal İmrek ile ilgili başvuru-
da Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali’ kararı verdi ve İmrek’e 27 bin 500 lira manevi 
tazminat ödenmesine hükmetti.  Anayasa Mahkemesi kararında ‘Erdal İmrek’in 
insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile basın ve ifade özgürlüklerinin 
ihlal edilmesi’ gerekçe gösterildi.

 » Anayasa Mahkemesi’nin bir süre önce verdiği ‘ihlal kararı’ üzerine, ‘Bu suça 
ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için haklarında dava açılan sa-
nıklarla ilgili beraat kararları verilmeye devam ediyor.  İstanbul Adliyesi’nde görü-
len davalarda 18 akademisyen daha beraat etti.

 » Yazar Fikret Başkaya’nın kurucusu olduğu internet sitesinde 2016 yılında 
yazdığı ‘Asıl terör devlet terörüdür’ başlıklı yazsı nedeniyle Ankara 21’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılamasına devam edildi. Hakkında ya-
pılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasına karşı Başkaya ve avukatları savunma için 
süre istedi. Duruşma ertelendi.

12 EYLÜL

 » Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olarak görülen, uluslararası 
alanda da tepkiyle karşılanan Cumhuriyet gazetesi davasının temyiz incelemesi-



-161-

ni bitiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını bozdu. Bu karar 
üzerine, verilen ceza 5 yılın altında olduğu için istinaf mahkemesinde kesinleşince 
yeniden cezaevine konulan Cumhuriyet gazetesi mensupları, 4.5 aydır tutulduk-
ları Kandıra Cezaevi’nden gece saatlerinde tahliye edildi. Yargıtay 16’ncı Dairesi 
davayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süre önce hazırladığı ‘Tebliğname’ye 
uyarak, Cumhuriyet gazetesi davasında ‘terör örgütüne yardım’ suçundan verilen 
mahkumiyet kararını bozdu. Davada 5 yıldan fazla ceza alan ve temyiz isteminde 
bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetin-
kaya ve Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet kararlarını da bozan Yargıtay 16’ncı 
Ceza Dairesi, bu kararın aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyetleri 5 yılın al-
tında olduğu için istinaf mahkemesinde cezaları kesinleşen Önder Çelik, Bülent 
Utku, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakam Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve 
Kadri Gürsel’e de sirayet ettirilmesine hükmetti. Daire, bu kişilerin mahkumiyet 
infazına başlandığı için bir hak kaybına sebebiyet vermeme açısından infazın dur-
durulmasına ve derhal salıverilmelerini de karar altına aldı. Yargıtay 16’ncı Da-
iresi’nin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı müzekkere yazısı sonrası 
Kandıra’daki 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bulunan Musa Kart, Önder Çelik, Güray 
Tekinöz, Hakan Karasinir ve  Mustafa Kemal Güngör tahliye edildi, Cezaevi önün-
de yakınlarıyla kucaklaşan Cumhuriyet çalışanlarından Musa Kart, “Bir hukuki 
garabet yaşandı. Silivri’deki tutukluluktan sonra 4.5 ay daha cezaevinde kaldık. Bu 
tabi ki kabul edilebilir bir şey değil. Nitekim yüksek mahkeme, burada yaşanan 
hukuksuzluğa ve hak kaybına işaret etti. Diliyorum ki Türkiye bu hukuksuzlukları 
geride bıraksın. Şimdi bizim yaşadıklarımız Sözcü davasında yaşanıyor” dedi. Ha-
kan Karasinir de yaptığı açıklamada, “Bizim davamız sonuçlandı ama Türkiye’de 
100’ün üzerinde gazeteci hapiste. Umuyorum bu davadan sonra cezaevindeki ga-
zeteciler de çıkar” ifadelerine yer verdi.

 » Cumhuriyet gazetesinin 5 çalışanının cezaevinden serbest bırakılmaları ha-
beri, Bakü de toplanan Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) genel kurulunda 
büyük sevinçle karşılandı.

 » Genel Kurulda söz alan Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazete-
cilerin yaşadığı sorunlar ve savaş bölgesi gazeteciler oturumunda,” tüm bu sıkıntı-
lar arasında sizlere güzel bir haberim var” diye söze başladı.
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 » Türenç şöyle konuştu: “Dün sizlere tutuklu gazetecilerle ilgili bilgi verirken, 
sözünü ettiğim Cumhuriyet çalışanları gece serbest bırakıldılar. Bu hepimiz işin 
büyük memnuniyet verici gelişme. Ancak geride daha çok sayıda tutuklu gazeteci-
miz var. Onlara da özgürlük istiyoruz”

 » Dünyanın 20 ‘ye yakın ülkesinden gelen 40 ‘ı aşkın gazeteci bu haberi salon-
da alkışlarla karşıladı ve büyük sevinç yaşadıklarını söylediler.

 » WAPC Genel Kurulunda ayrıca dünyanın birçok yerinde tutuklu olan gaze-
tecilerin de serbest bırakılmalarının önemi vurgulandı. Görevlerinden ötürü gaze-
tecilerin hapsedilmemeleri, öldürülmemeleri istendi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in, Basın 
ilan kurumu ve Türksat’ta da görev almasının ‘RTÜK görevinden çekilmiş’ sayıl-
ması için Üst kurul üyesi Faruk Bildirici dilekçeyle başvurdu.  Üst Kurul’un baş-
kan da dahil bütün üyelerinin resmi veya özel nitelikte hiçbir görev alamayacağına 
ilişkin yasal düzenleme bulunduğunu söyleyen Bildirici, dilekçesini RÜTÜK’ün 
ardından TBMM Başkanlığı’na da sundu. Bildirici Basın İlan Kurumu ile Türksat 
Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin RTÜK’ün görev alanlarıyla ilgili 
olduğunu, RTÜK’deki hiçbir üyenin etik olarak da denetlemekle yükümlü olunan 
hiçbir kurumda görev almaması gerektiğini kaydetti.

13 EYLÜL

 » Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’de geçen sezon yayınlanan spor 
programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 10 ay ha-
pis cezasına çarptırıldı. İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruş-
masına Kütahyalı katılmadı, avukatı savunma yaptı. Mahkeme ‘halkın bir kesimini 
sosyal sınıf, din, mezhep, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 
10 ay hapse mahkum ettiği Kütahyalı’nın bu cezasında takdir indirimi yapmadı, 
ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına yer olmadığına karar ver-
di. Karar temyizde onaylandığı taktirde Rasim Ozan Kütahyalı cezaevine girecek.

15 EYLÜL

 » Yeni Şafak gazetesinden Kemal Öztürk ve Özlem Albayrak’tan sonra 2 yazar 
daha ayrıldı. İktidarı destekleyen Yeni Şafak’ta 4 yıldır yazan Faruk Aksoy, ayrıldı-
ğını sosyal medyadan ‘Yazılarıma son verilmiş. Hayırlısı” diye duyururken, Serdar 
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Tuncer de Menzilci olduğu belirtilen Serdar Tuncer’in de ‘Yazılarıma son verilmiş. 
Güzel bir yolculukta. Buraya kadarmış, nasip” paylaşımında bulundu.

 » Gazeteci Nahit Duru, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitir-
di. Çeşitli gazete ve televizyonlarda yöneticilik yapan, birçok gazetecinin yetiş-
mesinde katkısı bulunan duayen gazeteci Nahit Duru için ilk tören Gazeteciler 
Cemiyeti’nde yapıldı. Çok sayıda meslektaşı ile siyaset ve sanat dünyasından ki-
şilerin katıldığı törenin ardından Duru, Kocatepe Camisi’nde kılınan namazın 
ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

16 EYLÜL

 » TRT’nin istihdam fazlası personel (İFP) olarak belirlediği çalışanların ata-
maları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yeterli sürede yapamadığı için 
bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yeniden düzenleme yapıldığı 
ortaya çıktı. Düzenleme ile TRT’deki İhtiyaç Fazlası Personelin devlet kurumla-
rına atanabilmesi için yeni ‘kadro’ ve ‘pozisyonlar’ oluşturuldu. Kararnameyle 
atananların bulunduğu kadro ve pozisyonların, vefat, emeklilik, istifa gibi du-
rumlarla boşalıncaya kadar TRT’deki mali haklarıyla birlikte yıllar boyunca ça-
lışmalarının yolu açıldı. Bu da ilgili kurumların eski çalışanlarıyla, kararname 
ile atananlar arasında ücret ve özlük hakları açısından farklılıklar oluşturacağı 
belirtildi.

 » Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülün Türkiye’deki 
sahibi Nebahat Akkoç, yurt dışındaki sahibi ise Anges Karshiing oldu. Hrant 
Dink Ödülleri 11 yıldır, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış daha özgür 
ve adil dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, mücadele yolun-
da ilham ve umut veren  kişi, kurum ve gruplara veriliyor.

17 EYLÜL

 » Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat, 28 Mayıs 2017  günü 
yayınlanan  ‘Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor’ başlıklı köşe 
yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan 
dava yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın üçüncü duruşmasına hakim karşısına çıkan Fatih Polat, hakimin 
bir diyeceği olup olmadığını sorması üzerine ‘Bir soru sordum ki dönemem’ dedi. 
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Polat’ın avukatı Devrim Avcı, savunma için süre istedi ve mahkeme süre vererek 
duruşmayı 14 Kasım 2019 tarihine erteledi.  Fatih Polat, The Black Sea internet 
sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan gazeteci Craig Shav’ın “Mealta  Files, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri işadamı Mübariz Mansi-
mov arasındaki  milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifade-
lerinin yer aldığı  köşe yazısını aynen yayımlamıştı. Bunun üzerine yarıya erişim 
engeli getirilirken Fatih Polat hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 
yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

18 EYLÜL

 » Anayasa Mahkemesi, 17-25 Aralık’ta operasyonunda haklarındaki yolsuz-
luk suçlaması nedeniyle istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan Zafer Çağla-
yan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar haklarındaki TBMM 
Araştırma Komisyonu ile ilgili yayınlara  yasak getirilmesinin ‘Basın özgürlüğü 
ihlali’ kararı verdi. TBMM Başkanlığı’nın başvurusu üzerine 21 Kasım 2104 ta-
rihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sağlıklı yürümesi, ma-
sumiyet karinesinin ihlal edilmemesi ve soruşturmanın gizliliğini gerekçe gös-
tererek yayın yasağı kararı almıştı. Yasağa itiraz eden Halk TV,sonuç alamayınca 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Dosyayı görüşen AYM, Anayasa’nın 28’inci 
Maddesinde ifade ve basın özgürlüğünün önleyici tedbir niteliğindeki yayım ya-
saklarıyla geçici olarak sınırlanmasına izin verdiği belirtilerek “… yargılama gö-
revinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi sebebi dışında olaylar hakkında 
yayım yasağı konulamayacağı ifade edilerek yayım yasağı yönünden sınırlama 
sebeplerinin de sınırlandığı görülmektedir” denildi. Anayasa Mahkemesi, ifa-
de ve basın özgürlüğü yönünden oluşturduğu tehlikenin ağırlığı doğrultusunda 
yayım yasağının, “kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel 
suiistimalleri engelleyecek belirli ve kesin kurallar ile sıkı denetim öngören özel 
bir kanunu düzenleme uyarınca gerçekleştirilmesi” gerektiği belirtilerek, keyfi 
yasak olamayacağı ifade edildi .Oy birliği ile alınan kararda, “Belirlilik, bir ku-
ralın keyfiliğine yol açmayacak bir içerikte olmasını ifade eder… Böylece hukuk 
güvenliği sağlanarak kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışların önü-
ne geçilmiş olur” denildi. Basın Konseyi,  Anayasa Mahkemesi’nin geciken bu 
kararı üzerine açıklama yaptı.
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BASIN KONSEYİ:  BİZ DEMİŞTİK. 
AYM 5 YIL ÖNCE SÖYLEDİĞİMİZİ TEYİT ETTİ

Anayasa Mahkemesi’nin ‘yayın yasağına’ karşı Halk TV’nin başvurusuna, beş 
koca yıl sonra ‘ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği’ tespitinde bulunması, 
geç de olsa, hukuk ve basın özgürlüğü açısından sevindiricidir.

2014 yılında 4 eski bakan hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ile 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakim-
liği’nce bu yayın yasağı getirildiğinde, Basın Konseyi gerekçeleriyle itirazı şöyle 
yapmıştı:

“Basın Kanunu ne 3/2’ maddesinde, ne de TBMM Başkanlığı başvurusunda 
dayanılan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesinde, yayın yasağı kararı 
verilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla, Ankara 7. Sulh 
Ceza Hakimliğinin böyle bir karar verme yetkisi yoktur.”

Beş yıl geçti gitti. Ve Anayasa Mahkemesi kararında “Somut olayda, yasağın 
dayanağı olarak gösterilen Kanun’un, devam eden bir ceza soruşturması kapsa-
mında önleyici bir tedbir olarak konulacak yayım yasağı yönünden hiçbir hüküm 
içermediği görülmüştür” dedi. Yüksek Mahkeme, Basın Kanunu 3/2’nci madde-
sinin olaydaki gibi bir yayın yasağı getirmeye yasal dayanak oluşturamayacağı so-
nucuna vardığını açıkladı.

Geciken adalet, adalet olmasa da, bu karar sevindiricidir. Görüldüğü gibi Ana-
yasa Mahkemesi bizim beş yıl önce söylediğimizi şimdi teyit etmiştir!

Bu karar geçmişe ve geleceğe de ışık tutmaktadır: Aynı hükme dayanarak bu-
güne kadar aynı şekilde verilmiş sayısız yayın yasağı kararı hukuka aykırıdır; ayrı-
ca, ileride bu tür kararlar da verilemeyecektir.

Bundan böyle, Anayasa Mahkemesi’nin bu tür konularda daha hızlı karar ver-
mesi; yargıçlarımızın da apaçık hukuki gerçekleri göz ardı etmemeleri dileğimiz-
dir, beklentimizdir.”

BASIN KONSEYİ
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19 EYLÜL

 » Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, 
silahlı saldırıda yaralandı. Rize’de uzun yıllar gazetecilik yapan Karafazlı akşam 
kafede arkadaşlarıyla otururken gelen saldırgan 6 ey ateş eti. Bacaklarına isabet 
eden 2 kurşunla yaralanan Karafazlı kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi-
ye alındı. Karafazlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 » Kapatılan eski Samanyolu TV çalışanı 3 kişi hakkında ByLock kullandıkları 
gerekçesiyle soruşturma açıldı. Samanyolu TV’nin Ankara Bürosu’nda görev yap-
tıkları belirtilen 3 çalışandan Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alınırken  

 » KRT TV ve Anka Haber Ajansı Genel Müdürü Adnan Bulut görevinden ayrıl-
dı. Adnan Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özgürleşmek iyidir. 
32 yıllık mesleki birikimle  günlük haber temposundan azade kitaplar yamak gerek” 
dedi.

20 EYLÜL

 » Avrupa Parlamentosu genel kurulunda, Türkiye’de görevden alınan belediye 
başkanlarının yerine kayyum atamaları ve mahkemelerin sosyal paylaşımlar ne-
deniyle verdiği cezalar gündeme geldi. Genel kurulda demokratik seçimi kazanan 
başkanların yerine kayyum atanması kınanandı. Bu başkanların göreve iade edil-
mesi istenen genel kurulda ayrıca CHP İstanbul İl başkanı Cenan Kaftancıoğlu’na 
verilen cezanın siyasi  olduğu ve AİHM’nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 
karara saygı duyulması gerektiği belirtildi.

 » Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda 
geçen yıl ekim ayında öldürülmesinde kilit rol oynayan Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammet Bin Salman’ın eski danışmanı Suud El Kahtani’nin twitter he-
sabı askıya alındı. Twitter yaptığı açıklamada, platformun politikalarını çiğnediği 
gerekçesiyle Kahtani’nin hesabının askıya alındığı belirtildi. Twitter açıklamasın-
da, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 267  hesabın askıya alındığı, bu 
hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına ait olduğu kaydedildi.

21 EYLÜL

 » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD seyahati öncesi düzenlediği ba-
sın toplantısında kendisine soru yönelten F0X TV muhabire çıkıştı ve bu televizyon 
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kanalı için ‘Yalan medya’ ifadesini kullandı. Olay şöyle gelişti: FOX muhabiri Emre 
İskübarlas “Efendim bir sorum olacak. Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası konuşulma-
ya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iddiası 
var, ‘Gizli kararname çıkarıldı’ diye. Hem bu iddiayı, hem gelinen noktayı size sor-
mak isterim.” Bu soru üzerine Erdoğan, sert bir ses tonuyla şu yanıtı verdi: “Bakın 
size çok açık bir şey söyleyeceğim. Fox TV’yi bir yalan medya olmaktan bir defa 
çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan 
bir siyasidir. Türkiye’nin cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma, böyle bir 
şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var, önce bunu öğreneceksiniz. Müddei 
iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei kim burada? Kılıçadaroğlu. Kılıçdaroğlu önce 
gerçekten Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmesi lazım. Burası kira ile 
bu gruba verilmiştir. Ve 50 milyon dolar buranın bakımı, tamiri şusu busu vesaire 
bunlara da ayrıca bu harcamanın yapılmasıyla ilgili ve 25 yıl süreyle de kiralanmıştır. 
Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz buradan ne kazanır buna bakarak yaparız. Bu-
radan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır, öyle bir şey de söz konusu değil. 
Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne bina ettiği için acaba bu yalan bana 
ne getirir bunu düşünüyor. Bu aynı zat belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ‘be-
lediyelerden kimse çıkarılmayacak, eğer belediyelerden biri çıkarılırsa bunlar bana 
gelsin çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Peki şimdi bütün belediyelerde iş-
çiler kapıya konuluyor. Acaba Fox bunlarla ilgili haber yapıyor mu? Bunlarla ilgili 
Fox acaba emekçi kardeşlerimin arkasında duruyor mu? Bunlara yönelik bir gayreti 
var mı? Yani Murdoch sattı burayı, dedik herhalde bundan sonra burası değişir ama 
hiçbir şey değişmedi. Önce bu yayın politikasını bir defa Fox’un değiştirmesi lazım.”

 » Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması, FOX TV yönetimi tarafından ‘So-
rular önceden alınıyor. Sakınca görülse Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun o soruyu sordurtmazdı. O soruyu sordurtup Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a bunları söylemesinin önünü açtı. Bu sorumuzdan değil, hafta içinde bakanlar 
ve parti içindeki kavga haberlerini vermemizden rahatsızlar” diye yorumlandı.

 » Bu arada Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 23 Eylül günü hafta-
nın ilk programında Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi. Portakal, “Biz iktidarları 
rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz. Biz gazeteci-
yiz, işimiz soru sormak ve soru sormaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı 
da ‘Yalan haber yapıyorsunuz’ demiş. Hayır biz yalan haber yapmıyoruz, doğru 
haber yapıyoruz. 
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 » Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, FOX TV’yi hedef almasının, öz-
gür ve eleştirel haberciliğe tahammülsüzlük olarak niteledi ve “FOX TV’ye destek 
açıklaması yaptı. 

BASIN KONSEYİ:
FOX TV’NİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, ABD’ye giderken yaptığı basın 
toplantısında Sakarya’daki Tank Palet 
Fabrikası ile ilgili soru yönelten Fox Tv 
muhabiri Emre İskübarlas’a, “Fox TV’yi 
bir yalan medya olmaktan bir defa çıka-
rın. Bir defa dürüst olun” diye çıkışmıştır. 

Bu durum, Anayasamızda güvence 
altına alınan ‘ifade ve iletişim özgürlü-
ğüne’ ülkeyi yönetenlerin nasıl baktığını 
bir kez daha göstermiştir. Aynı zaman-
da Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’n-
de, Türkiye’nin 180 ülke arasında neden 
157’nci sırada bulunduğunun yanıtıdır.

Türkiye maalesef ‘ifade ve iletişim 
özgürlüğü’ açısından tarihinin en sıkın-
tılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fox TV’yi 
hedef alması ilk değildir, daha önce de 
bakanlar aynı tavrı sergilemiştir.

Medyanın yüzde 90’ı iktidar yanlısı 
yayın yaparken, özgür ve eleştirel ha-
bercilik yapmaya çalışan birkaç yayın 
organı da bir yandan ilan ve reklam am-

bargosu, diğer yandan iktidarın türlü baskılarıyla kuşatılmaya ve susturulmaya 
çalışılmaktadır.
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Oysa bilinmelidir ki;
Demokrasinin olduğu ülkelerde ‘ifade ve iletişim özgürlüğü’ vardır; kamu gü-

cünü kullananlar, halkın haber alma hakkına saygı gösterir.
Demokrasinin olduğu ülkelerde iktidarlar medyayı dizayn etmeye kalkışmaz. 

Kamu kaynakları ve kamu gücü, medyayı ele geçirmek için kullanılmaz. Basın 
mensupları da iktidara ‘biat’ etmesi gereken kişiler olarak görülmez.

Demokrasinin olduğu ülkelerde iktidarlar, eleştirel ve özgür habercilik yapan 
yayın kuruluşlarını tehdit etmez. Kamu gücünü kullananlar, halkın haber alma 
hakkı adına kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak durumundadır. Soru soran 
gazeteci azarlanamaz. Muhabirler bir kişinin bile aklından geçen soru sormakla 
yükümlüdür..

Ve demokrasinin olduğu ülkelerde makamı ne olursa olsun hiçbir kamu görev-
lisi, özgür ve eleştirel habercilik yapan yayın kuruluşlarının yayın politikalarına 
müdahale hakkını kendinde göremez.

Basın Konseyi olarak, Fox TV başta olmak üzere özgür ve eleştirel habercilik 
yapan tüm yayın kuruluşlarının yanında olduğumuzu; Türkiye’de demokrasinin 
tüm kural ve kurumlarıyla işlemesi; ifade ve basın özgürlüğünün evrensel stan-
dartlara ulaşması için mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bildiririz.

BASIN KONSEYİ

23 EYLÜL

 » Sosyal medyada 2014 yılında yaptığı 7 paylaşımda Cumhurbaşkanına hakaret et-
tiği suçlamasıyla hakkında dava açılan Burhan Borak, toplam 12 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Van 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Borak’ı her paylaşım için 1 yıl 9 ay hapis 
cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmaya yer olmadığına 
hükmetti ve cezayı ertelemedi. Burhan Borak’ın avukatı Cihan durmaz, “12 yıl 3 ay gibi 
yüksek bir ceza verildi. Biz bu cezanın rekor bir ceza olduğu kanaatindeyiz. Müvek-
kilime 12 yıl ceza verilmesinin vicdanen ve hukuken açıklanacak bir tarafı yok” dedi.

24 EYLÜL

 » Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir yıl 
önce yazdığı mektupta,  özür dilediği ve “Hak ve hukuk adına, beni bu kuyu-
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dan çıkarabilir misiniz?” dediği ortaya çıktı. Söz konusu mektup İnternethaber 
sitesinde yayınlanırken, Nazlı Ilıcak’ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak da Independent 
Türkçe servisine yaptığı açıklamada mektubun geçen yıl yazıldığını söyledi. 
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi ve anayasayı ortadan kaldır-
maya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 
Nazlı Ilıcak, 2016’dan bu yana tutulduğu Bakırköy Kadın Cezaevi’nden Erdo-
ğan’a gönderdiği mektupta, “Belki bu mektubu alınca şaşıracaksınız. Belki de 
okuyup ‘Daha önce düşünseydin’ diyeceksiniz. Atmayın. Ben eski bir dostluğa 
dayanarak bu satırları kaleme alıyorum” dedi. Cezaevinde 2.5 yıldır çile çektiğini 
belirten Ilıcak mektubunda, “Köprülerin altından çok sular aktı ama inanıyo-
rum ki o köprüler yıkılmadı. Sık sık sizi ve Emine hanımı düşünüyorum. Sanki 
durumumu tam olarak bilseniz, bu haksızlığa müdahale ederdiniz gibi geliyor. 
Her halde son nefesimi cezaevinde vermemi istemezsiniz. Size karşı ne tuzaklar 
kuruldu. Ama ben suç işlemedim. Size haksızlık yaptımsa -ki yaptım- bu yargı-
nın konusu olmamalı. Hak ve hukuk adına beni bu kuyudan çıkarabilir misiniz? 
ifadelerine yer verdi.

 » Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Ergin Yıldırım, ‘Bireysel Başvuru Siste-
minin Desteklenmesi Ortak Projesi’ konferansının kapanışında yaptığı konuş-
mada, yapılan kamuoyunu araştırmalarında Türk yargı sistemine güvenin son 
derece düşük olduğunu söyledi. İnsanların yargıya pek güvenmediğini, gelir dü-
zeyi, yaş ve eğitim seviyesi arttıkça yargıya güvenin daha da azaldığını belirten 
Engin Yıldırım, Yargı sistemiyle ilişkide bulunmayanlar arasında ciddi bir güven 
farkı. Yargıya muhatap olanların yargıya güveni, muhatap olmayanlara göre çok 
daha düşük” dedi.

25 EYLÜL

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın yapan Fox Life ka-
nalındaki ‘9-11’ adlı dizide  iki kadının öpüşme sahnesinin ‘milli ve manevi de-
ğerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması’ ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 
idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası verdi. Karara karşı oy kullanan 
RTÜK üyesi Faruk Bildirici, uzman raporunda ‘eşcinsel ilişkinin konu edilmesi’ 
yazılmasının ve ceza verilmesinin ‘ayrımcılık’ olduğunu, RTÜK Yayıncılık Etik 
İlkeleri’nin ayrımcılığa karşı çıktığını söyledi. Bildirici, karşı oy yazısında “Ame-
rikan insanının yaşamından kesitler içeren bir dizide Türk aile yapısına uygunluk 
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elbette olmayacaktır. Türk aile yapısına uygun olsun diye başka ülkelerin yapımla-
rının izlenmemesini istemek akli bir yaklaşım olamaz” ifadelerine yer verdi.

 » Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi’ olmak suçlamasıyla 
10’u tutuklu 21 kişinin yargılandığı davada, kapatılan Dicle Haber Ajansı muha-
biri Ziya Ataman, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunmasını 
Kürtçe yapan Ataman, ‘örgüt üyesi’ Tutuklu yargılanan Ataman savunasını Kürtçe 
yaptı ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Ataman’ı ‘örgüt üyesi’ olmaktan 14 
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Türkiye 
Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada, “Ziya Ataman sadece bir itirafçının sa-
dece kendi isminin de yazılı olduğu ajanda suçlama olarak gösteriliyordu. İtirafçı 
işkence altında ifade verdiğini belirtmişti. Mahkeme işkence altında alınan ifadeye 
itibar etti” ifadelerine yer verdi.

 » Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı olduğu dönemde Redhack’in sızdırdığı maillerini haber yaptıkları iddiasıy-
la gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Eray Sargın ve Metin 
Yoksu’nun yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıklar,3 yıldır mağduriyet yaşadıklarını, yaptıkları haberin 
devlet sırrıyla alakasının olmadığını savundu ve el konulan dijital materyallerin 
kendilerine verilmesini istedi. Mahkeme ara kararında incelemesi tamamlanan 
dijital materyallerin sanıklara verilmesine, ancak adli kontrol uygulamasının de-
vamına karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2020 tarihine bıraktı.

26 EYLÜL

 » Cumhuriyet gazetesi davasında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan muhasebe çalışanı Emre İper dışın-
daki isimlerin, Yargıtay’ın bozma kararından sonra tahliye edilmeleri üzerine, 
avukatları müvekkillerinin serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurdu. Yargıtay, Cumhuriyet yazar ve çizerlerine hapis cezası kararını ‘ifade ve 
basın özgürlüğü’ gerekçesiyle bozmuş, ancak twitter üzerinden yaptığı paylaşım-
lar nedeniyle Emre İper’e ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla verilen hapis 
cezasını onamıştı. Emre İper’in avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne 15 Mart’ta 
yaptıkları ve 12 Temmuz’da yeniledikleri bireysel başvuruyla ilgili dosyanın bir 
an önce görüşülmesi için bir dilekçe daha verdi. Dilekçede İper’in ‘hukuka aykırı 
biçimde cezaevinde tutulduğu’ belirtilerek haksızlığın giderilmesini talep edildi. 
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* Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018 günü evlilik işlemleri için gittiği Suudi 
Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili soruşturmalarda he-
nüz sonuç alınamazken, Sudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, “Kaşık-
çı’yı hükümet değil, Suudi ajanlar izin ve yetki almadan öldürdü” dedi.  Birleşmiş 
milletler genel kurulu için New York’a gelen Adil El-Cubeyr’e gazeteciler Cemal 
Kaşıkçı cinayetini sordu. Cinayetle ilgili ocak ayında başlatılan soruşturmanın sür-
düğünü, cinayetten sorumlu tutulan 11 kişiden 5’inin idam cezasıyla karşı karşı-
ya olduğunu belirten Adil El-Cubeyr, soruşturma kapsamında ABD, Çin, Rusya; 
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan yetkililerin çalıştığını, Türkiye’nin de soruştur-
maya destek verdiğini söyledi.

 » Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nun 6 aylık sonuçlarına 
göre medya ve reklam yatırımları 5 milyar 400 bin lira olarak gerçekleşti. Basının 
payı yüzde 30 oranında düşerken, dijital mecraların payı yüzde 10 arttı. Reklam 
yatırımlarından en büyük payı yüzde 48.1 ile televizyon kuruluşları alırken bunu 
yüzde 31 ile dijital mecralar takip etti. Açık hava reklamları yüzde 9.1 ile üçüncü 
sırada, basın yatırımları yüzde 6.8 ile dördüncü sırada yer aldı. Yazılı basının 
reklam gelirlerinin azalması, bu sektörün geleceği için karamsar tablo oluşturdu.

27 EYLÜL

 » Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Ceren Sözeri hakkında, 7 Nisan 2019 
günü Evrensel gazetesinde yayımlanan ‘AKP’ye kim oy kaybettirdi’ başlıklı yazısı 
nedeniyle Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak 
200 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan 
davanın ilk duruşması 4 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Ceren Sözeri, konuyla ilgili 
Twitter hesabından “Yazı esasen Anadolu Ajansı eleştirisiydi. Arada geçen iki cümle-
ye Serhat Albayrak alınmış anca düşünce özgürlüğü zemininde tartışmaya tenezzül 
etmeyip davayı ticaret mahkemesinde açtı. İki cümlem Serhat Albayrak’ı zarara uğ-
ratmış” paylaşımında bulundu.

28 EYLÜL

 » Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl öldürüldüğü Suudi Arabistan 
İstanbul başkonsolosluğu binasının Cemal Kaşıkçı Müzesi haline getirilmesi için 
çalışma yapılıyor.  Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlacık, binayı alıp 
müze yapma çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Ailesi ve dostları, öldürül-
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dükten sonra parçalara ayrılıp kaybedilen Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin bulunarak 
kendilerine verilmesini ve vasiyeti gereği Medine’de toprağa vermek istediklerini 
söyledi.

29 EYLÜL

 » T24 İnterhet Haber Sitesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz’ın, yerel seçimler öncesi 
İstanbul büyükşehir belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım ve çocuklarının 
servetinin kaynağını sorduğu ‘Binali Bey sırrını ver, oyumu al’ başlıklı yazısı ne-
deniyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davada, Binalı Yıldırım’ın suç duyurusu üzerine açıldı.  Mehmet Y. Yılmaz’ın 4 yıl 
1 aya kadar hapis istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması  14 Ocak 2020 
tarihinde yapılacak. Söz konusu yazıya yine Binali Yıldırım’ın başvurusu üzerine 
İstanbul Anadolu 4’üncü Sulh ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.

30 EYLÜL

 » Eylül ayında medyada yaşanan hak ihlalleriyle ilgili  rapor hazırlayan gaze-
teci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, bir ay içinde 46 gazetecinin hakim 
karşısına çıktığını, 10 gazeteciyle toplam 29 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. 
Yakadaş, 1 gazetecinin saldırıya uğradığını, 1 gazetecinin gözaltına alındığını, 2 
gazetecinin ifade verdiğini, 1 gazeteciye tazminat davası açıldığını, 1 gazeteciye 41 
bin lira para cezası verildiğini, 1 gazeteciye kitap okuma cezası verildiğini, 3 habere 
erişimin engellendiğini, 1 kitabın yasaklandığını, 1 televizyon kanalına 5 kez yayın 
durdurma cezası verildiğini, 2 gazete ve 1 televizyona akreditasyon uygulandığını 
kaydetti.

 » Uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan gazetecileri geçen temmuz 
ayında yayınladığı ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ başlık-
lı raporunda fişleyen Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın 8seta),  
Avrupa Birliği’nden fon aldığı ortaya çıktı. SETA tarafından hazırlanan ‘Avrupa 
İslamofobi Raporu 2018’ adlı çalışmanın Avrupa Birliği Sivil Toplum diyalogları 
tarafından finanse edildiği açıklandı. Bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sel-
man, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda, Cemal Kaşıkçı cinayetinin 
sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Selman, “Emri ben vermedim. Cinayet Suudi 
Hükümeti için çalışan kişiler tarafından işlendiği için tüm sorumluluğu üzerime 
alıyorum” dedi.
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 » Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın televizyon ekranından, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin terörle mücadelede 1994 yılındaki uygulamalarından söz eder-
ken ‘Katil Devlet’ ifadesini kullanması tartışma başlattı.  Nagehan Alçı, “Devlet 
kutsal değil, vatan kutsaldır” savunması yaparken, sosyal medyada birçok kişi, 
CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aynı sözü söylediği için ağır ce-
zaya çarptırıldığını hatırlattı. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da “Habertürk’ün 
izleyici nezdinde kendine de zarar veren FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde 
tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım” paylaşı-
mında bulundu.
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EKİM

1 EKİM

* Gazeteci Rahmi Yıldırım, ‘Genelkurmay Başkanı için çok üzülüyorum’ başlık-
lı yazısında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a hakaret etiği iddiasıyla 
hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Yıldırım ve avukatı suçlamaları red-
dederken duruşma ertelendi. Rahmi Yıldırım kendi sitesinde 3 Şubat 2017 tarihin-
de yayımlanan yazısında, o zaman Genelkurmay Başkanı olan milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar’ın, hayatını kaybeden Akit gazetesi yazarı Hasan Karakaya için 
taziye mesajı yayınlamasını, yazar Nuri Pakdil’i ziyaret etmesini, Balyoz kumpası 
davasında tutuklu bulunan askerleri ziyaret etmemesin ve 15 Temmuz darbe girişi 
sırasında emrinde olan askerler tarafından derdest edilmesini eleştirmişti.

* Küçükleri Muzır Neşriyattan koruma Kurulu, çeşitli yayın evleri tarafından 
yayımlanan 5 çocuk kitabını yasakladı. Çalışma, Sosyal hizmetler ve Aile Bakan-
lığ’nın atadığı 5 birim amirinden oluşan kurul aldığı kararla Yapı Kredi Yayın-
ları’ndan çıkan Elisabeth Brami imzalı ‘Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi’ ve ‘Kız 
Çocuk Hakları Bildirgesi’ ile diğer yayınevleri tarafından yayınlanan ‘Asi Kızlara 
Uykudan Önce Hikayeler’ ‘Sünnetçi Kız’ ve ‘Kollektif’ adlı kitapları çocuklar için 
zararlı buldu. Türkiye Yayıncılar Birliği bu kararın Anayasal güvence altında olan 
ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savunarak, “Kurul bu kararıyla, açıkla-
ma ve yayınlama özgürlüğüne müdahale etmektedir” dedi.

2 EKİM

 » Suudi gazeteci Cemal kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu‘nda özel 
infaz timi tarafından vahşice öldürülüp, cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra 
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ortadan kaybedilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Türk Arap Medya Derneği ön-
cülüğünde, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde kapsamlı bir anma töreni 
düzenlendi, Konsolosluk binası karşısındaki parkta Cemal Kaşıkçı’nın anısına 
yaptırılan anıt açıldı. Törene, Cemal Kaşıkçı’nın yazarı olduğu Washington Post 
gazetesinin sahibi ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve gazetenin yönetim 
kadrosu da katıldı. Tören, cemal kaşıkçı’nın bir daha çıkamadığı Suudi Arabis-
tan Başkonsolosluğu’na girdiği saat 13.14’te başladı. Kaşıkçı’nın meslektaşları ve 
basın kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş 
Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, uluslararası kuruluşlardan temsilci-
ler, aktivistler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı törende konuş-
macılar Kaşıkçı’nın infaz timi tarafından vahşice katledilmesi kınandı. Cemal 
Kaşıkçı’nın parçalara ayrılan cesedinin hala kayıp olduğunu vurgulanırken, bu 
katliama gerçekleştirenlerin mutlaka hesap vermesi talep edildi.

 » Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı İbrahim Tenekeci’nin yazılarına son verdi.  
Kısa süre önce Kemal Öztürk, Aydın Ünal, Özlem Albayrak gibi Yeni Şafak’la yol-
larını ayıran İbrahim Tenekeci, veda yazısı yazmak yerine sosyal medya hesabın-
dan “İçimde gönül yorgunluğu oluştu. Bir müddet gazete yazısı yazmayacağım. 
Sonra belki başka bir mecrada yazmaya başlarım. Nasip” paylaşımında bulundu.

3 EKİM

 » Basın Konseyi Yüksek Kurulu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi, 
MEF üniversitesi öğretim üyesi avukat Nazan Moroğlu’nun Twitter hesabı askı-
ya alındı.  Birkaç gün önce TBMM’de ele alınacak Yeni Yargı Reformu Paketi’ni 
eleştiren paylaşım yaptığı belirten Nazan Moroğlu, “150 bin kişinin beğendiği bu 
paylaşımım anlayamadığım bir şekilde, bir anda yok oldu. Çok fazla şikayet aldığı 
için paylaşımın silindiğini düşünürken hesabım da askıya alındı ve bununla ilgili 
platformdan henüz hiçbir mesaj gelmedi” dedi. Hesabın trol saldırısı nedeniyle 
askıya alındığı ileri sürülerken, çok sayıda kişi hesabın yeniden açılması için pay-
laşımlarda bulundu.

 » Kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde terör ope-
rasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir haberini, sosyal 
medyada paylaşan 7 gazeteci hakkında açılan davaya devam edildi. Yaptıkları 
paylaşımla terörle mücadele eden güvenlik görevlisini hedef göstermek suçla-
masıyla Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ömer Çelik, 
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A. Vahap Taş, Çağdaş Kaplan, Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya ve 
Kemal Sancılı’nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık avukatının esas hak-
kındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşma ertelendi.

5 EKİM

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çalışanı Fethi Ahmet Fırat’ın, TV8 
Kanalı’nda yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ programına yarışmacı olarak katılması tep-
kiye neden oldu. Programın sunucusu Acun Ilıcalı ile jüri üyelerine ‘Sizi RTÜK’te 
misafir olarak ağırlamak isterim” diyen yarışmacının RTÜK Başkanı Ebubekir Şa-
hin’in izniyle programa katıldığını söylemesi eleştirildi. RTÜK üyesi Faruk Bildi-
rici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaşananlar tam bir skandaldır. 
Sanısınız ki bu kişi RTÜK’ü temsilen katılmıştır. RTÜK’ün bütün televizyonlara 
eşit mesafede  durması gerekir. B kişinin derhal bu yarışmadan çekilmesi ve bu 
gelişmenin kurum içinde incelenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

6 EKİM

 » ABD Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi 
tarafından  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine atılan tweet’e yapılan 
‘like- beğeni’ tartışmaya neden oldu. Terör örgütü FETÖ soruşturmasında firari 
durumda olan Ergun Babahan, Twitter hesabından “Türkiye halkları Bahçeli’siz 
bir siyaset dönemine hazır olmalı” diye yazdı. ABD Büyükelçiliği’nin bu tweet’i 
beğenmesi hem sosyal medyadan, hem siyasi partilerden büyük tepki aldı.  Bunun 
üzerine ABD Büyükelçiliği, “Bugün Büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz 
bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Bu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karı-
şıklığından dolayı özür diliyoruz” açıklaması yaptı. Tepkilerin büyümesi üzerine 
ABD Ankara Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. ABD Büyükelçiliği 
bu kez “Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Ba-
bahan ile işbirliğimiz olmadığı gibi, attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve 
kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade 
etmek istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı ikinci özür açıklaması geldi.

7 EKİM

 » Suudi Arabistan kaynaklı bir hesaptan 2012 yılında dönemin Başbakanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın hesabına gönderilen 999 bin 990 do-
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larlık bağışı gündeme getirdiği gerekçesiyle o dönem CHP Sözcüsü olan Haluk 
Koç hakkında açılan davada karar verildi. Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 
‘iftira ve bankacılık sırlarını açıkladığı’ iddiasıyla yargılanan Haluk Koç hakkında 
oybirliğiyle beraat kararı verdi. Haluk Koç’un avukatı  Celal Çelik, “Mahkemenin 
kararı, Koç’un yolsuzluk açıklamalarının iftira değil, somut olguya dayalı olduğu-
nu göstermiştir” dedi.

 » Çanakkale’de Kaz Dağları’nda siyanürlü altın arama faaliyetlerini yürüten 
şirketin ruhsatının yenilenmemesi için Ankara’da düzenlenecek ‘Büyük Ekoloji 
Mitingi’ne katılmak üzere yürüyüş başlatan Kaz Dağları İstanbul  Dayanışması 
Gönüllüleri gözaltına alındı. Maltepe İlcesi’nde polisin gözaltına aldığı aralarında 
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş’ın da bulunduğu 8 kişiyi polis gö-
zaltına aldı.  Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, savcılıkta 
verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

8 EKİM

 » Türk Hava Yolları’nın uzun süredir, ikti-
dara ‘muhalif ’ diye nitelenen Sözcü ve Cum-
huriyet gibi gazeteleri uçaklarda yolculara da-
ğıtmayıp ambargo uygulamasına basın meslek 
örgütleri tepki gösterdi.  Basın Konseyi Başka-
nı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı 
Can Güleryüzlü, konuyla ilgili Cumhuriyet ga-
zetesinde yayımlanan açıklamalarında, ayrım-
cılığa son verilmesini istedi. 

Cumhuriyet Gazetesi
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BASIN KONSEYİ: 
THY GAZETE AMBARGOSUNA SON VERSİN

İktidar medyanın neredeyse tümünü ele geçirip ‘tek sesli’ hale getirme planını 
adım adım uygularken, ülkenin milli kuruluşu Türk Hava Yolları da ‘iktidara mu-
halif ’ diye özgür gazetecilik yapan yayın organlarına uzun süredir ambargo uygu-
lamakta. Halkın habere ulaşma kanallarını tıkamakta.

Uçak yolcuları için kimsenin okumadığı, tirajları birkaç bini geçmeyen birçok ga-
zeteyi ‘iktidar destekçisi’ olduğu gerekçesiyle stantlarına yükleyen THY, başta Cum-
huriyet olmak üzere yolcuların ısrarla talep ettiği gazeteleri ‘muhalif ’ gördükleri 
için uçaklarına almamakta. Yolcuların bu gazetelere ulaşmasını engellemekte.

Oysa demokrasilerde ifade ve iletişim özgürlüğü olmazsa olmazdır. Kamu gü-
cünü kullananlar, demokrasilerde dördüncü kuvvet olan basına eşit davranmak 
zorundadır.  Kamu kuruluşları medyaya akreditasyon ve ambargo uygulayamaz.

Basın Konseyi olarak Türk Hava Yolları’nın, bu antidemokratik uygulamaya 
son vermesini; başta Cumhuriyet olmak üzere ‘muhalif ’ diye nitelediği gazetelere 
uyguladığı ambargoyu kaldırarak tüm gazeteleri almasını; tiraj ve okunurluk du-
rumuna göre eşitlikçi bir uygulamaya geçmesini talep ediyoruz.

BASIN KONSEYİ

 » Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan 3 aylık ‘Medya Raporu’n-
da, basına yönelik kısıtlamaların devam ettiği savunuldu. Temmuz- Ağustos- Eylül 
aylarını kapsayan dönemde gazetecilere yönelik tutuklama, mahkumiyet ve san-
sürün yanı sıra işten çıkarmalara da maruz kaldıkları belirtildi. Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) gazetecileri fişlemesine de yer verilen 
raporda, iktidarın medyayı dizayn etme operasyonlarının kanıtı olarak Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz yeni medya düzeninin ihtiyaçlarına uygun 
kamu politikalarını İletişim Başkanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımız vasıtasıyla 
hayata geçirmeye çalışıyoruz” sözleri gösterildi.

 » Cumhurbaşkanına hakaretten açılan davalar, Yeni Yargı Paketi’nin görü-
şüldüğü TBMM Adalet Komisyonu’nda gündeme geldi. Komisyon üyesi CHP 
Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanına hakaretten suçlamasıyla açılan 
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davaların hiçbir dönemde görülmediği kadar arttığını söyledi. Cumhurbaşkanları 
Kenan Evren’e hakaretten 340, Turgut Özal’a hakaretten 2017, Süleyman Demirel’e 
hakaretten 158, Ahmet Necdet Sezer’e hakaretten 168, Abdullah Gül’e hakaretten 
148 dava açıldığını belirten Süleyman bülbül, “Sadece 2018 yılında Cumhurbaşka-
nı Tayyip Erdoğan’a hakaretten 26 bin 115 kişi hakkında soruşturma açılmış, 6 bin 
426 kişi mahkum edilmiştir” dedi.

9 EKİM

 » Anayasa Mahkemesi’nin, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye 
imza attıkları için yargılanan akademisyenler hakkında verdiği ‘hak ihlali’ ka-
rarının ardından bir davada daha beraat kararı verildi. Kocaeli 5’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan Prof. Dr. Veli Deniz hakkında dava sonuçlandı.  Bil-
diriye imza attığı için ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlanan ve Kocaeli Üni-
versitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Deniz hakkında beraat kararı veren mahke-
me, ayrıca avukatı için 5 bin 450 lira vekalet ücretinin hazineden karşılanmasına 
hükmetti.

 » Gazeteciler Nazlı Ilıcak ile Ahmet ve Mehmet Altan yargılandıkları ‘FETÖ’nün 
medya yapılanması’ davasında İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın 
bozma kararına uyulmasına karar verdi. Nazlı Ilıcak, “Yargıtay’ın bozma kararına 
uymanızı talep ediyorum. Adalet reformu kapsamında süratle kanunlaşması bekle-
nen 75 yaşındakilerin aldıkları cezanın son 5 yılın dışarıda geçirmesine ilişkin İnfaz 
Kanunu’nda yapılan düzenlemenin dikkate alınmasını istiyorum” dedi. Silivri Ceza-
evi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Altan da “Yaptığınız vahim hatanın 
farkına vardığınızı görüyorum. Bugün size tavsiyem hukuka uymanızdır” dedi. Tu-
tuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, tutuksuz yargılanan Mehmet 
Altan’ın yurt dışı çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı 4 Kasım’a erteledi.

10 EKİM

 » Beyaz TV’de yayınlanan ‘Dinamit’ programında, kendisine yönelik tehdit, 
küfür ve hakarette bulunmakla suçladığı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 
tazminat davası açan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın açtığı tazminat 
davası sonuçlandı. Duruşmada avukatları Kütahyalı’nın  Beyaz TV’deki program 
kadrosundan çıkarıldığını ve işsiz olduğunu söyledi. Mahkeme, Kütahyalı’yı, Ta-
nal’a 6 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.
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11 EKİM

 » Türk silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye topraklarında terör örgütü YPG/
PKK’nın kontrolü altında bulunan Fırat’ın Doğusuna başlattığı Barış Pınarı Ha-
rekatını ‘işgal’ olarak yorumlayan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal 
medya paylaşımlarını mercek altına aldı. Harekatla ilgili olumsuz paylaşımlarda 
bulunanlarla ilgili soruşturma başlatılırken birçok kişi gözaltına alındı. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar sosyal medyada 500’e yakın hesaptan 
Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize ‘işgalci’ nitelemesi yapan, mille-
timizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık. Arkadaşlarımız 
121’ini gözaltına aldı, devam ediyoruz” dedi.

 » Evrensel gazetesi eski sorumlu yazı işleri müdürü Cem Şimşek hakkında, 
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 
27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Cem Şimşek’in avukatları suça konu 
edilen haberin basın suçlarına ilişkin olduğunu söyleyerek dosyanın 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi görev alanına girdiğini söyledi ve görevsizlik kararı verilmesini 
talep etti. Mahkeme talebi değerlendirmek üzere duruşmayı 31 Ekim gününe 
erteledi.

 » Yurt Gazetesi’nde çalışan bir grup gazeteci, ücretlerini alamadıkları gerek-
çesiyle istifa ettiklerini açıkladı. Editör ve muhabirler Tolga Kaan Ateşli, Ökkeş 
Taşkın, Cengiz Karagöz, Neslişah Bozkurt, Umut Taştan ve Buse Çelebi bir açıkla-
ma metni yayımlayıp Yurt Gazetesi yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Bu editör 
ve muhabirler, “11 Ekim 2019 tarihi itibariyle metnin sonunda imzaları bulunan 
Yurt Gazetesi emekçileri olarak işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızı tüm ile-
rici basın camiasına ve basın emekçisi meslektaşlarımıza ilan ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

12 EKİM

 » Suriye topraklarında Mehmetçiğin başlattığı Barış Pınarı Harekatı aleyhine 
açıklamalar yapan ve sosyal medyada paylaşımlarla bulunanlarla ilgili soruştur-
malar devam ediyor. Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’nde Belediye Meclisi toplantısında 
Barış Pınarı Harekatını eleştiren Saadet Partili üye, Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 
de sosyal medya paylaşımında harekatı ‘işgal’ olarak niteleyen HDP İlçe Başkanı 
tutuklandı.
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13 EKİM

 » Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı, Suriye sınırında Barış Pınarı Ha-
rekatını takip eden gazetecileri çelik yelek ve kamuflaj giymeleri gerektiği ko-
nusunda uyardı. Gazeteciler için can güvenliğinin her zaman öncelikli, haber 
yapmanın da ikinci planda olması gerektiği belirtilen uyarıda, “Çelik yelek ve 
kask olmadan sahada görev yapılmamalı, açık hedef olunacak noktalardan uzak 
durulmalı. Resmi yetkililerin yönlendirmelerine harfiyen uyulmalı Hedef olma 
riski taşıyan uzun süreli yayın tercih edilmemeli. Hava karardıktan sonra yapılan 
yayınlarda spot kullanılmamalı” ifadelerine yer verildi.

14 EKİM

 » Etkin Haber Ajansı editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayıp hakkında 
‘örgüt üyesi’ oldukları iddiasıyla acısan davanın duruşmasına devam edildi. İstan-
bul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık katılmazken, avukatları 
haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Bu talebi reddeden mah-
keme duruşmayı 13 Şubat 2020 tarihine erteledi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici’nin, başka 
kurumlarda da görev alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in görevden çekilmiş sa-
yılmasına ilişkin başvurusu, Üst Kurul gündemine alınmadı. Bunun üzerine CHP 
Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yaptığı başvuru-
da RTÜK üyelerinin TBMM Genel Kurulu tarafından seçildiğini, Üst Kurul üye-
lerinin istisnalar dışında resmi ve özel nitelikte görev almalarının kanunen yasak-
landığını belirtti. Özgür Özel, buna karşın 31 Ağustos günü Basın İlan Kurumu 
Genel Kurulu temsilciliğine, 11 Haziran günü de  TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve 
Kablo TV A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Ebubekir Şahin’in, RTÜK üyeli-
ğinin düşmüş sayılmasını yerine seçim yapılması için sürecin başlatılmasını istedi.

15 EKİM

 » Basın Konseyi’nin kurucularından ve eski başkanlarından, Yüksek Kurul 
üyemiz Orhan Birgit’i, kaybettik. 92 yaşında ebediyete uğurladığımız Orhan Bir-
git, Türk basının ve siyasetinin ulu çınarlarındandı ve son nefesine kadar ülke 
sorunlarıyla ilgilendi ve bu sorunların çözümü için kafa yordu.  Basın Konseyi, 
Orhan Birgit’in ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı:



-183-

BASIN KONSEYİ ESKİ BAŞKANI 
ORHAN BİRGİT VEFAT ETTİ

Basın Konseyi’nin kurucularından ve önceki başkanlarından, Türk basını ve 
siyasetinin ulu çınarı gazeteci-yazar ve siyasetçi ORHAN BİRGİT vefat etti.

Ömrünü ülkesine hizmetle geçiren, 92 yaşında olmasına rağmen son nefesi-
ni verdiği ana kadar bitmez enerjisiyle ülke sorunlarıyla ilgilenen ORHAN BİR-
GİT, cumhuriyet ve demokrasi aşığıydı. Siyasi mücadelesinde bakanlık dahil çok 
önemli görevlerde bulunmasının yanı sıra, Türk basınına da gazeteci- yazar olarak 
büyük hizmetlerde bulundu.  

Kurucularından olduğu Basın Konseyi’nin 2011-2013 yılları arasında Başkan-
lığını yapan ORHAN BİRGİT, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara 
ulaşması için unutulmaz hizmetlerde bulundu.

Basın Konseyi olarak, kurucularımızdan ve eski başkanımız ORHAN BİR-
GİT’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, basın camiasına, siyasetteki yol arkadaş-
larına baş sağlığı diliyoruz

Cenazesi 17 Ekim 2019 Perşembe günü öğleyin Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Camii’nden kaldırılacak.

BASIN KONSEYİ

16 EKİM

 » Evrensel Gazetesi aleyhine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan tarafından açılan tazminat davası reddedildi.  Evrensel gazetesinde 
9 Mart 2014 tarihinde yayımlanan ‘Rüşvet ata sporumuzdur’ başlıklı haber üze-
rine Bilal Erdoğan, ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ öne sürerek 50 bin liralık 
tazminat davası açtı. İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava-
nın duruşmasında gazetenin avukatları zaman aşımı nedeniyle itirazda bulundu. 
Mahkeme, yapılan itirazı uygun bularak davanın reddine karar verdi.
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17 EKİM

 » TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Yeni Yargı Paketi, halen yargılanan 
ve cezaevinde bulunan gazeteciler için umut ışığı oldu.  Terörle Mücadele Kanu-
nu’nun 7’nci maddesine eklenen fıkra ile “Haber verme sınırlarını aşmayan veya 
eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturamaz” hükmü getirildi.

 » Sosyal paylaşım sitesi Twitter,TRT’nin İngilizce kanalı TRT Word’u sansür-
ledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada bu 
uygulamayı protesto etti. Altun, “İngilizce yayın yaparak sesimizi dünyaya duyu-
ran TRT Word Kanalının Twitter hesabı sansürlenerek uluslararası kamuoyunun 
haber alma hakkı ihlal edildi. Şirkete yaptığımız uyarılar neticesinde bu saldırı 
püskürtüldü” dedi.

 » Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekatının başladığı 9 Ekimden bu yana 
sosyal medyada paylaşımları nedeniyle 186 kişi gözaltına alındı. Sorgularından 
sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24 kişi tutuklandı.

18 EKİM

 » Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in, daha önce çalıştığı Cumhuriyet ga-
zetesinde yazdığı ‘Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısı ne-
deniyle hakkında açılan 1.5 milyon liralık tazminat davası, davacı avukatının du-
ruşmaya gelmemesi üzerine düştü. Ankara 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 
Bayburt Grubu bünyesindeki Şenbay Madencilik’in açtığı tazminat davasının ka-
rar duruşması yapıldı. Duruşmaya taraflar katılmadı ve herhangi bir mazeret bul-
durmadı. Davacı şirket avukatının gelmemesi nedeniyle mahkeme heyeti davanın 
düşürülmesine karar verdi. Çiğdem Toker hakkında aynı grubun açtığı 1.5 milyon 
liralık başka bir tazminat davası da reddedilmişti.

 » Al Arabiya muhabiri Zidan Zonkla, Barış Pınarı Harekatı’nı takip ederken 
Şarlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde gözaltına alındı. Dubai merkezli Al Arabiya için 
çalışan Suriye vatandaşı olan Zidan Zonklo, sorgusunun ardından çalışma izni 
iptal edilince Türkiye’den ayrıldı.  

19 EKİM

 » Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada gö-
zaltı kararı verilen gazeteci- yazar Nurcan Baysal’ın evine giden polisler kendisini 
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bulamadı. Evde arama yapan polisler bazı dokumana el koydu. Olayı sosyal medya 
hesabından duyuran Baysal, “Bugün saat 5’e doğru sosyal medya paylaşımların-
dan dolayı 30-40 eli silahlı polis evine gelerek aramada bulunup; evi darmadağın 
etmişler. Beni sormuşlar. Yurt dışındayım şu an. O nedenle gözaltına alınmadım. 
Ama iki küçük çocuğuma bunları yaşatanlara döner dönmez dava açacağım” ifa-
desine yer verdi.

21 EKİM

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, 1aydır te-
levizyon dizileri tartışma programlarının izlenmediğini savundu. RTÜK günde-
minin belirlenmesi yetkisinin başkanda olduğunu belirten Taşçı, RTÜK Başkanı 
Ebubekir Şahin’in başkanlığı döneminde iktidarı destekleyen medyadan raporu 
gelip de hakkında yaptırım uygulanan tek dosya olmadığını söyledi. İlhan Taşçı, 
“10 ayda ana akım televizyon kanallarıyla ilgili 15 dosya görüşüldü. Bunlar da mu-
halif kanallar. İktidar yanlısı olanların dosyası ise aklanıp paklandı. Havuz med-
yasının yayınlarının denetlenmesini bırakın artık izlenmiyor bile. Bu tablo açıkça 
RTÜK’ün hakarete varan sözlere sağır olduğunun ve ekranlar aracılığıyla işlenen 
suçları görmezden geldiğinin kanıtıdır” dedi.

 » Sosyal paylaşım sitesi Twitter’in, Türkiye’nin, Suriye’de başlattığı Barış 
Planı Operasyonunu destekleyen hesapları, hiçbir küfür, hakaret ve kural ihla-
li olmamasına karşın askıya aldığı ileri sürüldü.  Bu konudaki sorular üzerine 
görüşünü açıklayan Basın Konseyi Onursal Başkanı Oktay Ekşi, söz konusu ta-
sarrufun tamamen keyfi olduğunu söyledi.  ‘Basın özgürlüğü’ ve ‘ifade özgürlü-
ğünü’ savunan gazetecilik meslek kuruluşlarının, ‘İletişim özgürlüğünü’ kendi 
uğraş alanlarının dışında tutmasını eleştiren Oktay Ekşi, bu yanlışlık yüzünden 
Türkiye’de iki yıldır Wikipedia’ya girilemediğini söyledi. Oktay Ekşi,  “Oysa asıl 
uğraş alanları, gazetecilere tanınmış bir hak olan  (o nedenle özgürlük demeye 
layık bulunmayan) Basın Özgürlüğü değil, herkesin yararlanması gereken İleti-
şim Özgürlüğü olması gerekir” dedi.

22 EKİM

 » Yeni Yaşam gazetesinde yayımlanan, cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili 
haberlerde ‘örgüt propagandası’ yapıldığı iddiasıyla açılan davada karar verildi. 
İstabul28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yeni Yaşam gazetesinin 
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eski yazı işleri müdürü Osman Akın’a, ‘örgüt propagandası’ suçundan 1 yıl 3 ay 
hapis cezası verildi.  Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 » Güneydoğu’da sokağa çıkma yasağı ve terör operasyonları sırasında ‘Bu suça 
ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için haklarında dava açılan aka-
demisyenlerden Doç. Dr. Gül Köksal beraat etti.  İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davada savcı, Anayasa Mahkemesi’nin ‘bildirinin içeriğine 
katılmamakla birlikte ifade özgürlüğü’ sayıp ‘hak ihlali’ kararı verdiği gerekçesiyle 
sanığın beraatını talep etti. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeli-
ğinden ihraç edilen Doç. Dr. Köksal ise önceki savunmasını tekrarladı. Mahkeme, 
suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. 

 » Televizyonlarda ücretsiz yayınlatılan ‘kamu spotu’ ve ‘zorunlu yayın’ ifade-
lerinin izleyicide olumsuz algı oluşturduğu gerekçesiyle yönetmelik değişikliğine 
yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu , yeni uygulamada ‘zorunlu yayın’ yerine 
‘öncelikli yayın’ ifadesinin kullanılmasına oy çokluğu ile karar verdi. CHP’li Üst 
Kurul üyesi Faruk Bildirici, “Televizyonlarda ücretsiz yayınlatılan iktidar propa-
gandası ve bakanlık tanıtımlarının daha çok izlenmesi amaçlanıyor” diyerek yö-
netmelik değişikliğine karşı oy kullandı.

 » Avustralya’da yayımlanan tüm büyük gazeteler, basına sansür girişimle-
rini protesto etmek için tek ses oldu. Hükümetin iki yılda basın özgürlüğünü 
kısıtlayan 22 yasa çıkarmasını protesto eden Bilgi Edinme Hakkı Koalisyonu 
kampanya başlattı. Bunun üzerine siyah başlıkla çıkan Avustralya gazeteleri, 
‘Hükümet neyi örtbas etmeye çalışıyor’, ‘Gazeteciler için Avustralya demokra-
sisi için mücadele ediyoruz’ başlıklarıyla çıktı. Avustralya Başbakanı Scott Mor-
rison da medyanın hükümeti protestosuna karşılık, “Basın özgürlüğü demokra-
simiz için yaşamsal önemde ama ben dahil kimse yasaların üzerinde değildir” 
ifadesini kullandı.

23 EKİM

 » Cumhuriyet gazetesi davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan 
gazetenin muhasebe elemanı Emre İper doğum gününü cezaevinde kutladı. Sosyal 
medya paylaşımları üzerinden ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlanan Emre İper’, 
dava sürecinde 267 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiş, ancak 
kararın istinafta onanması üzerine yeniden cezaevine girmişti.



-187-

 » Anayasa Mahkemesi, 2103 yılında Öğretmenler Günü’nde düzenlenen gös-
teride, polis müdahalesiyle yaralanan iki öğretmenin başvurusunu haklı buldu ve 
‘hak ihlali’ kararı verdi. Yüksek Mahkeme başvuruları, polisin göz yaşartıcı ve taz-
yikli su ile yaptığı müdahalede yaralanan öğretmen Y.Ş. yönünden ‘insan haysiye-
tine bağdaşmayan muamele yasağının’, öğretmen C.B. yönünden de ‘eziyet yasağı-
nın’ ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi her iki başvurucu yönünden 
de ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine’ karar verdi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV’de yayınlanan Çukur di-
zisine ‘şiddeti özendirdiği’ gerekçesiyle idari para cezası verdi.  Üçüncü sezonu 
yayınlanan Çukur dizisiyle ilgili izleyicilerden gelen yoğun şikayet Üst Kurul’da 
değerlendirildi. ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun’un ilgili maddesinde yer alan ‘yayın hizmetleri şiddeti özendirici ve kanık-
satıcı olamaz’ hükmünün ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, diziye ‘idari para 
cezası müeyyidesi’ uygulamasına oy birliğiyle karar verildi.

 » Konya’da otobüs duraklarına Yahudiler ve Hıristiyanlara yönelik nefret söylemi 
içeren afişlerin asılması tepkiyle karşılandı. Konu milletvekilleri tarafından TBMM 
gündemine taşınınca, bu afişler kaldırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nden, oto-
büs duraklarındaki reklam panolarının bir şirket tarafından kiralandığı açıklaması 
yapılırken, panoları kiralayan Anadolu Açıkhava Reklamcılık şirketinin yetkilileri, 
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı’nın bu afişlerinin kaldırıldığını 
açıkladı.

24 EKİM

 » Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’de yaptığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, 
iktidar yanlısı medya kuruluşlarının yöneticilerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı’nca talimat verildiği ileri sürüldü. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde 
şöyle denildi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Türk silahlı Kuvvetleri’nin 
Barış Pınarı Harekatı başlangıcında yandaş basın yöneticileri ile görüşerek, sürece 
ilişkin ‘gazetecilik’ talimatlarının iletildiği öğrenildi. Listede, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile birlikte faaliyet yürüttüğün belirtilen Özgür Suriye Ordusu bileşeni gruplar için 
‘Suriye Milli Ordusu’ yazılmasına dikkat edilmesi, haber geçen/ canlı yayın yapan 
muhabirlerin bu konuda uyarılmaları talimatı verildi. Talimatlarda, PKK’nın olası 
saldırıları fazla büyütülmeden verilmesi uyarısında bulunuldu.”
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 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç far-
lı kurumdan maaş aldığını söyleyen RTÜK eski üyesi ve CHP Kahramanmaraş 
Milletvekili Ali Öztunç, bunun yasal olmadığını ve Şahin’in üyeliğinin düşürül-
mesi gerektiğini savundu. RTÜK üyelerinin yasaya göre özel ve tüzel, devlet, özel 
şirketlerde görev yapmasının yasak olduğunu belirten Öztunç, “Ama maalesef şu 
andaki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığının yanı sıra Basın İlan 
Kurumu’nda genel kurul üyesi ve aynı zamanda TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi. 
Aylık maaşı 50-60 bin lirayı buluyor” dedi. Bunun suç olduğunu savunan Ali Öz-
tunç, Bir an önce Şahin’in RTÜK üyeliğin düşürülmelidir. Ona göz yumanlar da 
yasaya göre suç işliyor” dedi.

 » Net Haber Ajansı muhabiri Emre Orman, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımlarda ‘örgüt propagandası’ yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Cumartesi An-
neleri eylemlerini takip eden Emre Orman, dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki 
işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Orman, tutuklandı.

25 EKİM

 » Cumhuriyet gazetesi davasının tek tutuklu sanığı olan muhasebe çalışanı 
Emre İper, yeni Yargı Reformu Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan 
temyiz başvurusu sonucu tahliye edildi. 6 Nisan 2017 tarihinde FETÖ’nün kriptolu 
haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Cumhuriyet 
gazetesi davasına dahil edilen Emre İper,’terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 267 gün 
Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Bilirkişi raporlarında bu programı kullanmadığı 
ortaya çıkmasıyla ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması düşen İper, sosyal medya hesabın-
dan paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılandı. 25 Nisan 
2018’de Cumhuriyet davasında karar açıklandı. Mahkeme 15 kişi hakkında 81 yıl 
45 gün hapis cezası verdi, 3 sanık beraat etti. İper de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası-
na çarptırıldı. Davada 5 yılın altında ceza alanlarla ilgili karar istinafta onaylanınca 
İper de Cumhuriyet çalışanı 5 kişiyle birlikte 26 Nisan 2019 günü yeniden cezaevine 
girdi. Yargıtay, 12 Eylül 2019’da 5 yılın üzerinde ceza alan Cumhuriyet çalışanlarının 
mahkumiyet kararlarının bozulmasına ve beraatlarına; bu kararın 5 yılın altında 
cezası olanlara da uygulanmasına karar verdi, Emre İper’in cezasını ise onadı. Da-
vada cezaevinde kalan tek sanık olan Emre İper, Yargı Reformu Paketi’nin yürürlüğe 
girmesiyle yapılan temyiz başvurusu sonucu ve hakkında verilen tahliye kararıyla 
özgürlüğüne kavuştu.
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 » Döviz kurunun yükselmesine bağlı olarak kağıt ve girdi fiyatlarının artması, 
ilan gelirlerinin düşmesi nedeniyle bir çok yerel gazete kapanırken, Elazığ’da yerel 
gazeteler ortak deklarasyon yayınlayarak sorunlarına dikkat çekti. Kentte yayımla-
nan 4 yerel gazetede ‘Yerel basına sahip çık Elazığ’ manşetiyle yayımlanan gazete-
lerde yer alan deklarasyonda okurlara, “Seni kör, sağır, dilsiz bırakmak isteyenlere 
karşı yerel gazetelerine, televizyonlarına radyolarına ve haber sitelerine sahip çık 
Elazığ” ifadeleri yer aldı.

 » Anayasa Mahkemesi, bir sendikacının, eskide sendikacılık yapan bir gaze-
teciye yönelik ‘sicili bozuk’, ‘müfteri’ ve ‘tetikçi’ ifadelerini hakaret olarak görme-
di. Başvurucu sendikacı Halil Fakı Erdal’ın, eski sendikacı olan gazeteci Y.K.’ya 
yazdığı mektuptaki bu ifadeler nedeniyle hakaretten adli para cezası cezalandı-
rılması Anayasa Mahkemesi tarafından ‘ifade özgürlüğü ihlali’ sayıldı. Anayasa 
Mahkemesi bu sözlerin ‘hakaret’ değil ‘ağır eleştiri’ ve ‘kızgınlığın dile getirilme-
si’ olduğuna hükmetti.

26 EKİM

 » Gazeteciler Hüseyin Akyol, Meltem Oktay ve Uğur Akgün, Cumhurbaş-
kanı tarafından onaylanarak yürürlüğe yeni Yargı Reformu Paketi kapsamın-
da tahliye edildi. Yeni Yargı Reform Paketi’yle Terörle Mücadele Kanunu’n-
da, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce 
açıklamaları suç oluşturmaz” düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemenin ardından 
cezaevindeki gazeteciler Hüseyin Akyol, Meltem Oktay ve Uğur Akgün’ün in-
fazları durduruldu.

 » Anayasa Mahkemesi, bilinmesinde kamu yararı olan birçok konuda Asliye 
Ceza Mahkemeleri tarafından kolayca alınan ‘yayın yasağı’ kararlarının, ifade ve ba-
sın özgürlüğü ihlali olduğuna ilişkin peş peşe kararlar verdi. Gazeteciler ve hukuk-
çular tarafından yapılan başvurularda 20 Ocak 2014 tarihinde İstanbul 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nce ‘17-25 Aralık soruşturma dosyası’ kapsamında aldığı yayın ya-
sağı; 13 Şubat 2014 tarihinde Adana 2 Nolu Asliye Ceza Hakimliği tarafından ‘MİT 
TIR’ları ihbarını yapanlarla ilgi soruşturmaya’ ilişkin yayın yasağı; 17 Aralık soruş-
turması kapsamında 4 bakanla ilgili TBMM’de oluşturulan ‘Meclis Araştırma Ko-
misyonu’ndaki görüşmelerle’ ilgili yayın yasağı ve ‘Musul Başkonsolosluğu’na İŞİD 
tarafından yapılan baskınla’ ilgili yayın yasağının ‘ifade ve basın özgürlüğü ihlali’ 
olduğuna karar veren Anayasa Mahkemesi bu yayın yasaklarını kaldırdı.
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27 EKİM

 » Yargı Reformu Paketi’nin yasalaşmasının ardından cezaevinde bulunan ga-
zeteci Eren Erdem’in tahliyesi için başvuru yapıldı. Silivri Cezaevi’nde bulunan 
Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil, “Dosyamız istinaf mahkemesinde fakat yargı 
paketiyle bize Yargıtay yolu açıldı. Buna göre, istinaf kararı ne olursa olsun bir 
de Yargıtay incelemesi gerekecek. Eren Erdem’in infazının bitmesine zaten 10 ay 
kaldı, derhal tahliye edilmesini bekliyoruz” dedi. Eren Erdem’in tahliye başvurusu 
istinaf mahkemesi tarafından reddedildi.

28 EKİM

 » Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin 
yargılandığı davanın duruşması, yeni Yargı Reformu Paketi kapsamında yeni bir 
mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yolunda inceleme yapılması için ertelendi. İs-
tanbul 37’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde kararın açıklanması beklenen duruşmana 
15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklardan Emin Çölaşan SE-
GBİS aracılığıyla katılırken diğerleri hazır bulundu. Sözcü gazetesinin avukatları 
halen yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkında verilen yakalama kararının 
kaldırılması ve yeni Yargı Reformu Paketi ile yapılan değişikliğin de dikkate alı-
narak beraat kararı verilmesini istedi. Burak Akbay hakkında yakalama kararının 
kaldırılmasını reddeden Mahkeme heyeti, yeni Yargı Reformu Paketi kapsamın-
da yeni bir iddianame düzenlenip düzenlenmemesi konusunda inceleme yapması 
için dosyanın duruşma saçısına verilmesine, sanıkların son savunmalarını hazır-
laması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

 » Artı Gerçek internet sitesi yazarı Nurcan Kaya sosyal medya paylaşımında 
yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bıra-
kıldı. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı ol-
duğu belirtilerek yurt dışına çıkışı engellenen Kaya, ifadesinin alınmasının ardın-
dan serbest bırakıldı. Nurcan Kaya  “Savaş karşıtı bir tweetim nedeniyle  yakalama 
kararı çıkarılmıştı. İfadem alındı, serbest bırakıldım” açıklaması yaptı.

 » Gazetecilerin basın kartı almasını zorlaştıran, iptali konusunda da muğlak ge-
rekçelere yer veren 14 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Basın Kartları Yönetme-
liği’nin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin davada, Cum-
hurbaşkanlığı savunma verdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin yönetmeliğin bazı 
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maddelerinin iptali için Danıştay’da açtığı davaya gönderilen savunmada, gazetecilik 
yapmak için basın kartının zorunlu olmadığı görüşü savunuldu. Cumhurbaşkanlı-
ğı’nın savunmasında, “Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma 
zorunluluğu yoktur Kişiler basın kartı olmaksızın da gazetecilik yapabilir, fikirlerini 
ifade edebilir nitekim basın kartı sahibi olmayan pek çok basın mensubu bulunmak-
tadır” denildi. Oysa, iktidar haber ve yazılarından dolayı cezaevinde bulunan birçok 
kişinin, basın kartı sahibi olmadıkları için gazeteci olmadıkları savunuyor.

30 EKİM

 » Hürriyet Gazetesi’nde bir grup çalışanın işine son verildi. Doğan Medya 
Grubu’nun geçen yıl mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından, 
grubun ‘amiral gemisi’ Hürriyet Gazetesi’nde genel yayın yönetmeni başta olmak 
üzere kadroda değişiklikler yapılmış bazı çalışanlarla yollar ayrılmıştı. Son alarak 
yazı işlerinden idari kadroya her servisten yaklaşık 30 çalışan işten çıkarıldı. Yayın 
yönetmeni ve servis şeflerinin haberi olmadan bu çalışanların adreslerine postayla 
ulaştırılan 25 Ekim tarihli tebligatta, “Yönetim Kurulu’nun işletmesel kararı” ifa-
desine yer verilerek iş akitlerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çalışanlardan çoğu iş-
ten çıkarıldıklarını gazeteye geldiklerinde mail hesaplarının ve sisteme girişlerinin 
kapatıldığını fark edince öğrendi. Kendilerine bir açıklama yapılmadığını söyleyen 
işten çıkarılanlardan Seyahat Eki Yayın Koordinatörü Banu Tuna, “Görülmemiş 
biçemde atıldık 23 yılın sonunda başımıza bu da geldi” dedi. Serkan Ocak da yap-
tığı paylaşımda, “Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış. Mail hesabım 
kapatılınca Hürriyet’ten kovulduğumu öğrendim. Özetle kovuldum ey halkım 
unutma bizi” paylaşımında bulundu.

31 EKİM

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen Fa-
ruk Bildirici’nin üyeliği düşürüldü. Başkanlık makamının konuya ilişkin RTÜK’e 
sunduğu dilekçede Bildirici’nin hem RTÜK’ün düzenleyip denetlemekle yükümlü 
olduğu medya hizmet sağlayıcıları karşı tarafsızlığını yitirdiği üst kurul toplantı-
larının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve üst kurulu hedef 
gösterildiği iddialarıyla bu karar alındı.

 » Kapatılan Karşı Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı sırada 17-
25 Aralık sürecine ilişkin yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle İstan-
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bul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte 
bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı CHP 
Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. 
Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildi. Eren Erdem, Emre Erciş ve Turan 
Ababey’in istinaf başvurusu üzerine dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan 
3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı oy birliği ile onadı. Ceza Daire-
si, yerel mahkemenin mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir 
hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin 
olmadığını, ispat bakımından değerlendirmesinin yerinde olduğunu kaydetti. 

 » CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, ekim ayında Medyaya Yönelik Hak İh-
lalleri Raporu’nu açıkladı. Raporda, ekim ayı içinde 89 gazetecinin yargılandığı, 2 
gazeteciye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, 2 gazeteciye dava açıldığı, 1 gazetecinin 
hapis cezasının Yargıtay’da onandığı, 1 gazetecinin tutuklandığı, 7 gazetecinin gö-
zaltına alındığı ve bir grup gazetecinin de işten çıkarıldığı yer aldı.

 » Sinop, Elazığ, Şanlıurfa ve Nevşehir’de yayınlanan tüm gazeteler, yerel bası-
nın karşılaştığı sorunlara dikkati çekmek için “Yerel basına Sahip Çık” manşetiyle 
yayımlandı.  Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Kapadokya Nevşehir Cemiyeti, 
Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ile Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Der-
neği’ne üye 24 yerel gazete yayımlanan manşette, maliyetler artarken ilanların 
düştüğü vurgulandı. Haberde yerel basının ana gelir kaynağı olan resmi ilanların 
giderek kesildiği kaydedilen haberde “Giderek artan sıkıntılar, 2018 temmuzun-
dan itibaren döviz kurlarındaki artış nedeniyle had safhaya çıkmıştır Maliyetler 
artarken gazete gelirleri de hızla düşmüştür.  Seni kör, sağır ve dilsiz bırakmak iste-
yenlere karşı yerel gazetelerine, radyolarına haber sitelerine sahip çık” ifadeleriyle 
halka çağrıda bulunuldu.
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KASIM

1 KASIM

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında TBMM tarafından 
CHP kontenjanından kurula seçilen gazeteci Faruk Bildirici’nin üyeliği 2’ye karşı 
AKP’li ve MHP’li 6 üyenin oyu ile düşürüldü. Kendisiyle ilgili oylamaya katıla-
mayan Faruk Bildirici, böyle bir durumun RTÜK tarihinde görülmediğini söyledi. 
Bildirici, “Kurulun şeffaflaşması için mücadele ettim. Üst Kurul yönetimi bundan 
rahatsız oldu. Dönüm noktası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK’ün yanı 
sıra iki yerin yönetiminde olduğunu tespit etmemdi. Şahin, hukuk mücadeleme 
dayanamadı ve üyeliğimi düşürme yolunu seçti. Kendi hukuksuzluğunu örtmek 
için yine hukuk dışı yöntem uyguladı. RTÜK tarihinde bir ilk ve demokrasi açı-
sından tehlikeli bir yol açıldı. Bu karara karşı yine hukuk yoluna gideceğim” dedi. 
Basın Konseyi, gazeteci Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesini yayın-
ladığı bildiriyle kınadı. Bildiri şöyle:

BASIN KONSEYİ: RTÜK, 
FARUK BİLDİRİCİ KARARI İLE YARA ALDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son dönemde yapılan yanlış uygula-
malarda ağır yara almıştır. 

Televizyon ve radyo yayınlarını denetlemekle görevli RTÜK, ne yazık ki evren-
sel yayıncılık anlayışından uzak, siyasi tavır sergilemekte, iktidarın çizgisinde izle-
nimi vermektedir. 
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İktidara yakın yayın kuruluşlarıyla ilgili şikayetleri gündeme alınmazken, 
RTÜK›ün, muhalif bilinen kanallara ağır para ve yayın durdurma cezası verdiği 
Üst Kurulu üyeleri tarafından rakamlarla açıklanmaktadır. 

Ayrıca, RTÜK Başkanı’nın bu görevle ilintili herhangi bir kurum ve kuruluşta 
görev yapamayacağı yasada açıkça belirtilmesine rağmen, TÜRKSAT Yönetim Ku-
rulu üyesi ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bunu ortaya çıkaran ve RTÜK’ün iktidarın arka bahçesi olmaktan çıkıp şef-
faflaşmasını savunan Üst Kurul üyesi Faruk Bildirici, başkanın görevden çekilmiş 
sayılmasını istemiştir.

Ancak, iktidar kanadından gelen Üst Kurul üyeleri oy çokluğuna dayanarak, 
etik olmayan ve tarihinde görülmemiş yola başvurmuş, TBMM’nin CHP konten-
janından seçilen Üst Kurul üyesi Faruk Bildirici’nin üyeliğini düşürmüştür. Kuru-
mun şeffaflaşması mücadelesi veren deneyimli gazeteci Faruk Bildirici iktidarın 
seçtiği üyelerin oyları ile tasfiye edilirken, RTÜK Başkanı da onun ortaya çıkardığı 
TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etme yolunu seçmiştir. 

Basın Konseyi olarak, TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyesi Faruk Bildi-
rici’ye yapılan muameleyi ve şeffaf yönetim anlayışının susturulmasını kınıyoruz. 

RTÜK’ün iktidarın değil, kamuoyunun beklentilerine cevap verecek çizgisine 
dönmesini, demokrasi ile yönetilen ülkelerin kurumları gibi ifade ve iletişim öz-
gürlüğünü gözeten şeffaf ve saygın bir kurum olmasını talep ediyoruz.

BASIN KONSEYİ

 »  FETÖ’ye yardım iddiasıyla açılan davada Silivri Cezaevi’nde 489 gün tu-
tuklu kaldıktan sonda yürürlüğe giren Yargı Reformu Paketi kapsamında tahli-
ye edilen Gazeteci Eren Erdem, “Ne bugün korktum, ne yarın korkacağım. Ben 
cezaevine işlenmiş suçlarla mücadele ettiğim için girmiş biriyim” dedi. Aynı za-
manda eski milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi olan Eren Erdem, partisinin 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte açıklama yaptı. Cezaevinde 
Osman Kavala ile yan yana koğuşlarda olduklarını anlatan Erdem, “Birbirimizi 
küçük bir camdan görürdük. Gün içinde bağırarak sohbet ederdik” diye konuştu. 
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GAZETECİ ERDOĞAN SEVGİN VEFAT ETTİ

AZMagazin gazeteciliğinin duayenlerinden Erdoğan Sevgin 83 yaşında vefat 
etti.  Yıllarca magazin basınında görev yapan,  Türkiye’nin ‘ilk kadın gazetesi’ slo-
ganıyla Hürriyet’in Kelebek ekini yayına sokak Sevgin, çeşitli dergiler de çıkarmış-
tı.  Yazılı basından görsel basına geçen Sevgin  bir süredir rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi görüyordu.  Erdoğan Sevgin’in oğlu Sezai Sevgin babasının  ölüm haberini 
sosyal medya hesabından paylaştı.  Basın Şeref Kartı ve Burhan Felek Basın Hiz-
met Ödülü sahibi olan Sevgin,  Levent Camii’nde kılınan namazın ardından  Kü-
çükyalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2 KASIM

 » Hürriyet Gazetesi’nde bugüne kadar görülmeyen yöntemle 44 gazetecinin 
işlerine son verilmesini, basın kuruluşları yaptıkları açıklamalarla eleştirdi, Basın 
Konseyi de bir zamanlar Türk basının ‘amiral gemisi’ olan Hürriyet’teki tensikatla 
ilgili açıklama yaptı.

BASIN KONSEYİ:
BU DÖNEM DE AŞILACAK.

GAZETECİLİK HAKTIR, ASILDIR

Türk medyasının uzun yıllar ‘Amiral gemisi’ olarak her açıdan öncüsü olan 
Hürriyet gazetesinde son günlerde çalışanlara yönelik toplu tensikat, kamuoyu 
vicdanında da kabul görmedi.

45 çalışanın, görevdeyken evlerine tebligat göndererek işten çıkarılmaları, 
medya tarihimizin asla unutulmayacak sayfaları arasına geçmiştir.

İşlerine son verilme kararını ya uzak işlerde ya hastanede, ya da masa başın-
dayken öğrenen gazetecilere yapılan bu muamele, özel bir iş kolu olan gazeteci-
liğin ilke ve yerleşik kurallarına yakışmamıştır. En zor dönemde meslek aşkını, 
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habercilik heyecanıyla yapmaya çalıştıkları görevlerine son verilmesi, kurumu da 
zedelemiştir.

Hangi nedenle yapılmak istenmiş olsa da, ‘Amiral  gemisi’  Hürriyet’i saygınlık 
hasarına uğrattığı kesindir. Tarihte yaşadığımız gerçeği unutmamak gerekir: Gaze-
tecilik asıldır. Dönemler gelir geçer.

Son yıllarda 10 bini aşkın işsiz gazeteci ordusu yaratıldığında, gerçek haberci-
likten uzaklaştırıldığında, bu yaraların sarılabilmesi için çareler, yollar aranırken, 
her geçen gün medya kuruluşları kapanmakta.

Ayrıca, RTÜK’teki kabul edilemez dayatmacı uygulamaların da ibretle takip 
edildiği bu donemin mutlaka aşılacağı umudunu yitirmek istemiyoruz.

Simdi hiç değilse yapılması gereken, tensikata uğratılan gazetecilerin yaşamsal 
haklarının acilen ödenmesidir.

BASIN KONSEYİ

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ‘tarafsızlığını yitirdiği’ 
gerekçesiyle üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, yürütmenin durdurulması ve ka-
rarın iptali için İdare Mahkemesine başvurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 
teklifiyle alınan ‘üyelikten çekilmiş sayılacağı’ kararının yasaya aykırı olduğunu 
kaydedilen dava dilekçesinde, RTÜK Başkanı Şahin’in, 3 yerden maaş aldığını or-
tama çıkartan Bildirici’ye karşı ‘garezle hareket ettiği’ savunuldu. Dilekçede Şa-
hin’in, Bildirici’yi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile toplantı yaparak taraf-
sızlığını yetirmekle suçladığı, ancak kendisinin de AKP Genel Merkezinde parti 
yöneticileriyle çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı anımsatıldı.

3 KASIM

 » Gazeteci kökenli CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Basın Kartları Yönetme-
liği’ne karşı Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin açtığı davada, Cumhurbaşkanlığı’nın 
yaptığı ‘gazetecilik yapmak için basın kartının zorunlu olmadığı’ savunmasına 
tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı, Danıştay’da görülen davaya gönderdiği savun-
mada, “Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunlu-
luğu bulunmamaktadır. Kişiler basın kartı sahibi olmaksızın gazetecilik yapabi-
lir, fikirlerini ifade edebilirler. Nitekim basın kartı sahibi olmayan pek çok basın 
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mensubu bulunmaktadır” ifadelerine yer vermişti. İktidarın cezaevinde bulunan 
basın mensuplarından basın kartı sahibi olan sadece ikisini gazeteci saydığını ve 
Danıştay’daki davaya gönderdiği savunmada çelişkiye düştüğünü kaydeden Ça-
kırözer, “Cezaevindekiler söz konusu olduğunda gazetecilik için geçerli bir kıstas 
olarak kabul edilen basın kartı, nasıl oluyor da konu mahkemeye beyan vermek 
olunca şart olmaktan çıkarılıyor?” diye sordu. Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de “Ce-
zaevinde kaç gazeteci vardır. Cezaevindeki gazetecilerin kaçı basın kartı sahibidir. 
Türkiye’de kaç basın kartı sahibi vardır” ifadelerine yer verdi.

 » Manisa’da yayımlanan yerel gazeteler Manisa Son Haber ve Türkiye Hava-
dis’in internet sitelerinde yayımlanan, ‘İş için gelen kadınların fuhuş batağına 
sürüklendiğine’ ilişkin habere, AKP Manisa İl Başkanlığı’nın başvurusu üzerine 
irişimin engellenmesi karar verildi. Manisa 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafın-
dan engellenen haberde, eski milletvekili Tevfik Diker’in “İş arayan çaresiz kızlarla 
kadınları iş vaadiyle kandırıp yatıyorlar. Yatma teklifini kabul etmeyenlere ise ya-
şama hakkı tanımıyorlar” ifadeleri yer alıyordu.

 » İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Fatih Tezcan’ın, 29 Ekim’de Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e sosyal medya paylaşımında hakarette 
bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. CHP’nin avukatı Çağlar 
Çağlayan tarafından yapılan suç duyurusunda, ‘Tezcan’ın fikir açıklama baha-
nesi arkasına saklanarak’ Atatürk’e hakaret ettiği savunuldu. Suç duyurusunda 
“Şüphelinin bu hakkı kendinde bulması ifade özgürlüğü sınırlarını aşmakta, ya-
kın bir tehlike ile halkın bir kesimini tahrik etmekte” denilerek, ‘Atatürk’ün hatı-
rasına alenen hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından hakkında 
işlem yapılması talep edildi.

4 KASIM

 » Anayasa Mahkemesi’nin, bir grup akademisyenin ‘Bu suça ortak olmaya-
cağız’ başlıklı bildiriye imza attıkları için açılan davalarda mahkumiyet kararları 
verilmesinin ‘ifade özgürlüğü’ ihlali olduğuna hükmetmesi üzerine açılan dava-
larda beraat kararları verilirken, İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi aksi yönde 
karar verdi.  Mahkeme, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1 yıl 3 ay 
hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan akademisyen S.U.’nun 
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yeniden yargılanma talebini reddetti. Mahkeme bu kararının gerekçesini, yargı-
lanmanın yenilenmesi için usulüne uygun bir hüküm gerekli olduğunu, akade-
misyen hakkında verilen kararın hukuki niteliği bakımından hükmün niteliğinde 
olmadığını , bu nedenle talebin kabul edilebilirlik şartları bulunmadığını kaydetti. 
Akademisyenin avukatı  Melike Polat, “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını em-
sal göstererek ceza almış akademisyenler için yargılanmanın yenilenmesi başvu-
rusu yapıyoruz. Diğer mahkemeler beraat kararı verirken İstanbul 37’nci Ağır ceza 
Mahkemesi talebimizi reddetmiş bulunmaktadır. Bu karar, aynı bildiriye imza 
atan akademisyenlerden bir kısmı beraat ederken diğerleri mahkum olmaktadır. 
Aynı olaya ilişkin farklı kararlar verilmesi adil yargılanma hakkının ihlalidir” dedi. 
Avukat Polat, bu durum itirazla düzeltilmezse, yeniden Anayasa Mahkemesi’ne 
başvuracaklarını söyledi.

 » Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri İdris Yılmaz, hakkında açılan 5 ayrı 
dava nedeniyle girdiği cezaevinden, 22 ay sonra tahliye edildi. Elazığ Cezaevi’n-
de yaşadıklarını Mezopotamya Ajansı’nı anlatan Yılmaz, cezaevinde tek başına 
hücrede tutulduğunu söyledi. Yargılandığı davaların duruşmalarına götürülme-
diğini ve hep SEGBİS aracılığı ile savunma yaptığını, fiziki olarak tek duruşmaya 
katılabildiğini, belirten Yılmaz, “O duruşmada tahliye edildim. Ülkede yargının 
geldiği durum bu” dedi.

 » Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların cezasız kalmasının Önlenmesi Günü nede-
niyle, sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından yapılan açıklamada son 
10 yılda dünya genelinde 900’den fazla gazetecinin öldürüldüğü belirtildi. Açıklama-
da, bu yıl içinde öldürülen gazeteci sayısının 44’e çıktığı, sadece Suriye’de iç savaşın 
başladığı 2011 yılından bu yana 265 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

5 KASIM

 » *FETÖ’nün medya yapılanması davasında gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet 
Altan ve Mehmet Altan hakkında ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan 
verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması-
nın ardından yapılan yeniden yargılamada karar çıktı. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza 
Mahkemesi, Yargıtay’ın Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’a ‘örgüt üyesi olmamakla 
birlikte terör örgütüne isteyerek yardım etme’ suçundan ceza verilmesi, Mehmet 
Altan’ın ise beraatına hükmedilmesi kararına uydu. Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak’ın 
getirildiği, Ahmet Altan’ın ve diğer sanıkların SEGBİS arıcılığı ile katıldığı duruş-
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mada mahkeme heyeti, Nazlı Ilıcak’ı 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan’ı da 10 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırdı ve tutuklukta geçirdikleri süreyi de dikkate alarak yurt dışı ya-
sağı koyarak tahliye etti. Tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın beraat ettiği duruşmada 
diğer sanıklar Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı’yı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ 
suçundan 11 yıl 3’e ay, Şükrü Tuğrul Özşengül’ü de yine aynı suçundan 12 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Adli kontrolle tahliye edilen Nazlı Ilıcak 3 yıl 3 aydır, Ahmet 
Altan ise 3 yıl 1 aydır cezaevinde bulunuyordu.

 » Gazeteci kökenli CHP Milletvekili Utku Çakırözer, yayın kuruluşlarında iş-
ten çıkarmaların devam ettiğini, işsiz gazeteciler kervanına yılbaşından bu yana 
2 bin 500 gazetecinin daha eklendiğini söyledi. Ekim ayı Basın Özgürlüğü Ra-
poru’nu açıklayan Çakırözer, ekim ayında 42 gazetecinin toplamda 367 yıl hapis 
istemiyle yargılandığını, yeni Yargı Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesinden bu 
yana ise 13 gazetecinin 213 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıktığını ifade etti. 
Çakırözer, “Kasım ayında da yargılamalar devam ediyor Bu ay 70’e yakın gazeteci 
haberleri, eleştirileri nedeniyle yargılanacak. Hani haber ve eleştiri suç olmayacak-
tı? Bu davaların da beraatla sonuçlanması gerekiyor” dedi. 

 »  Samsun’un 19 Mayıs İlçesi’nde gazeteci İbrahim Akkuş, yaptığı bir haber ne-
deniyle Ak Partili Belediye Meclisi üyesi Nazmi Karaduman’ın saldırısına uğradı.  
Gazeteci Akkuş, 3 ay önce denize giren bir çocuğun boğulduğu balıkçı barınağı-
nın yetersiz olduğuna ilişkin haber yaptı. 19 Mayıs Belediye Meclisi üyesi Nazmi 
Karaduman, 3 ay önce yapılan haberde adı geçtiği için gazeteci meclis toplantısını 
izlemeye gelen gazeteci Akkuş’a, “Neden benim adımı geçirdin” diyerek tekme ve 
yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen gazeteci İbrahim Akkuş şikayetçi 
oldu.  Verdiği ifadede gazeteciye saldırmadığını, ‘başını okşadığını’ ileri süren Ak 
Partili Meclis üyesi Karaduman’ın, gazeteci İbrahim Akkuş’a, 45 gün süreyle yak-
laşmaması kararı verildi.

6 KASIM

 » Radyo ve Televizyon Üst kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, yasaya ay-
kırı olarak görev aldığı belirtilen TÜRKSAT Yönetim kurulu üyeliği görevinden is-
tifa etti. Ebubekir Şahin, istifasını Twitter hesabından “Başkanlığını yaptığım RTÜK 
ve TÜRKSAT gibi güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için 
tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içiresinde görev aldığım TÜRKSAT Yö-
netim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum” paylaşımıyla duyurdu. RTÜK’e Meclis tara-
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fından CHP kontenjanından seçilen gazeteci Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebube-
kir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul 
üyesi olarak görev aldığını, bunun yasal olmadığını, Üst Kurul üyelerinin başka bir 
yerde görev alamayacağını belirterek Şahin’in görevden çekilmiş sayılmasını iste-
mişti. Bildirici, bununla ilgili yargıya da başvurmuş, ancak ‘gizlilik taşıyan bilgileri 
kamuoyuna duyurduğu’ iddiasıyla RTÜK’te iktidar kontenjanından gelen üyelerin 
oy çokluğu ile Üst Kurul üyeliğinden çıkarılmıştı. Ebubekir Şahin’in, TÜRKSAT 
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası, Faruk Bildirici’nin mücadelesinde haklı oldu-
ğu şeklinde değerlendirildi.

 » Gazeteci Berzan Güneş hakkında ‘terör örgütü üyesi olduğu’ iddiasıyla 3 yıl 
5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güneş’in avukatları yaptıkları açıklamada, verilen 
cezaya istinafta itiraz edeceklerini söyledi.

 » Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 
yapılan aramada polise mukavemet  ettikleri iddiasıyla 22 kişi hakkında açılan 
davanın duruşması yapıldı. İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davada sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme, bazı sanıklar hakkında verilen 
yakalama kararının infaz edilmediği gerekçesiyle müzekkere yazılmasına karar 
vererek duruşmayı 25 Şubat 2020 tarihine erteledi.

7 KASIM

 » *Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Hürriyet Gazetesi’nde işten çıkarılan 
gazeteciler için basın toplantısı düzenledi.  Demirören Medya Grubu’nun, 45 gaze-
teciyi işten atmasının sendikal haklara yönelik operasyon olduğunu söyleyen TGS 
Genel Başkanı Gökhan durmuş, “Medya sektöründe orman kanunu sona erecek, 
sendikalı, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni kurulacaktır. Hürriyet yönetimini 
çalışanların sendika hakkına saygı göstermeye ve sendika ile masaya oturmaya 
çağırıyoruz” dedi. İşten çıkarılan gazetecilerden Şebnem Turhan da yaptığı konuş-
mada, “Ben umudumu yitirmiyorum. Hürriyet’te sendika olacak diğer tüm medya 
çalışanlarında da olacak. Çünkü tek başına bir şey yapamayız. Birlikte güçlüyüz. 
Sendikamız ile güzlüyüz” dedi.” dedi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yö-
netim Kurulu üyeliği görevinden istifasını değerlendiren Faruk Bildirici, “Haklı 
olduğum ortaya çıktı” dedi. Ebubekir Şahin’in, başka kurumlarda hukuksuz görev 
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aldığını gündeme getiren ve RÜTÜK kurullarına uymadığı iddiasıyla Üst Kurul 
üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, “Şahin TÜRKSAT Yönetiminden istifa ettiğini 
açıklamış. Bu istifa benim haklılığımı kanıtladı. Baştan beri orada hukuksuz oldu-
ğunu söylemiştim. Mecbur kalınca istifa ederek hukuki sorumluluktan kurtulama-
yacak. Hak ve hukuk mücadelem sürecek” dedi.

8 KASIM

 » Meclis KİT Komisyonu’nda, CHP’nin  TRT,PTT ve TCDD’nin Sayıştay ra-
porlarının ibra kararına yaptığı itiraz görülürken, TRT’nin hesapları tartışma ko-
nusu oldu. Gazeteci kökenli CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT’nin dış ya-
pım programları için yüksek harcamalar yaptığını söyledi. Sertel, “TRT program 
başı 1 milyon lirayı aşkın harcama yapıyor. Bunları eleştirdikten sonra adeta bir 
banka gibi ‘ticari sır’ kılıfı buldular. TRT programlara yaptığı harcamaları bu ge-
rekçelerle açıklamıyor” dedi.

9 KASIM

 » Cumhuriyet Gazetesi İnternet Servisi eski Haber Müdürü Atakan Sönmez 
hakkında ‘Afrin operasyonu’ ile ilgili haberlerde ‘zincirleme örgüt propagandası 
yaptığı’ iddiasıyla açılan davada karar verildi. İstanbul13’üncü Ağır ceza Mahke-
mesi’nde görülen davada Atakan Sönmez, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahke-
me cezayı erteledi.

 » Oda TV Ankara Haber müdürü Müesser Yıldız hakkında, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın 250 milyon liralık tazminat davasına devam edildi. Ankara 
7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, aynı konuda açılan ceza davası-
nın sonucunun beklenmesi için ertelendi.

11 KASIM

 » Anayasa Mahkemesi, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ı eleştirdiği için para cezasına 
çarptırılan gazeteci Meriç Şenyüz’ün yaptığı başvuruda ‘hak ihlali’ kararı verdi.  Ulu-
sal bir televizyon kanalında 2012 yılında programa katılan Aslı Aydıntaşbaş, Suri-
ye’deki olayları ‘devrim’ olarak nitelendirince,  Meriç Şenyüz de Yurt gazetesindeki 
köşesinde ‘Gazeteci mi CIA ajanı ve El Kaide gülü mü’ başlıklı yazı yazarak eleştir-
di. Aslı Aydıntaşbaş, yazıda kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu 
ve İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Meriç Şenyüz hakkında dava açıldı. 
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Mahkeme 2013 yılında davayı karara bağladı Meriç Şenyüz’ü ‘hakaret’ suçundan adli 
para cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara itirazı reddedi-
len Meriç Şenyüz, 2016 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. 
Anayasa Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek, köşe yazısı nedeniyle hakaret su-
çundan adli para cezası verilmesiyle ifade ve basın özgürlüğüne müdahale edildiğini 
belirtti ve Meriç Şenyüz’e 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

12 KASIM

 » İnternet gazeteciliğinin, Basın Kanunu’na dahil edilmesi için TBMM’ye  yasa 
teklifi verildi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal tarafından verilen teklifte 5187 Sa-
yılı Basın Kanunu’nun internet üzerinden yapılan yayınları ve internet gazetecili-
ğini düzenleme noktasında eksik kaldığını, internet yayınlarının da kanun kapsa-
mına girmesi gerektiği kaydedildi.

 » Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri  Ruken Demir, İzmir Konak’ta bulu-
nan evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olduğu 
gerekçesiyle t gözaltına alındığı belirtilen Demir’in telefonunu, bilgisayar ve diğer 
ekipmanlarına da el konuldu.

‘HOCALARIN HOCASI’ OLARAK ANILAN 
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL, VEFAT ETTİ.

Eski Dışişleri Bakanı, hukuk profesörü, Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet ga-
zetelerinde uzun süre köşe yazarlığı yapan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, İstanbul Be-
şiktaş’taki evinde 90 yaşında vefat etti. Anayasa hukuku alanında Türkiye’nin en 
önemli isimlerinden olan ‘hocaların hocası’ olarak anılan Prof. Dr. Mümtaz Soy-
sal, bir süredir alzheimer tedavisi görüyordu. Prof. Dr. Mümtaz Soysal, çok sayıda 
siyasetçi, akademisyen ve gazetecinin katıldığı törenin ardından Zincirlikuyu Me-
zarlığı’nda toprağa verildi.

13 KASIM

 » FETÖ’nün medya yapılanması davasında, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek 
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tahliye edilen Ahmet Altan, bir hata sonra  hakkında yakalama kararı çıkarılması 
üzerine gözaltına alındı. İstanbul 26’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 
mahkemenin 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Ahmet Altan yönünden bir üst mahkeme olan İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, ‘Kaçma şüphesi, 
suçunun yasada belirlenen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerin-
deki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerin uzun süreye 
yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da 
gözeterek amaca hizmet etmediği’ gerekçeleriyle tutuklama yönelik yakalama ka-
rarı çıkarılmasına hükmetti. Kararın emniyet birimlerine ulaştırılması üzerine 
Ahmet Altan, Kadıköy Göztepe’deki evinde gözaltına alınarak Vatan Caddesi’n-
deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren Ahmet 
Altan, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanarak Si-
livri Cezaevi’ne gönderildi.

 » Gaziantep Üniversitesi ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Da-
iresi Başkanlığı tarafından, bölgede yer alan 9 kentin yerel medyasının sorunlarını 
içeren rapor hazırlandı. ‘GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Medya Kuruluşlarının 
Kurumsal Kapasitesinin Güçlenmesi- İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı 
Hazırlanması’ projesi kapsamında 9 ilde 41 gazeteci ile görüşülerek hazırlanan ra-
porda, sansür ve oto sansür uygulandığı, Kürtçe yayıncılığın bittiği ve gazetecilerin 
‘terör destekçisi’ diye yaftalandığı savunuldu.  Raporda, kamu ilanlarının dağıtımı-
na ilişkin sorunları ortadan kaldırmak maksadıyla 1961 yılında kurulan Basın İlan 
Kurumu’nun, Güneydoğu Anadolu örneğinden bakıldığında tarihsel misyonunu 
yerine getirmediği görüşüne yer verildi.

 » Jinnews muhabiri Melike Aydın, hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla açılan 
soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. 2016 yılında sosyal medya paylaşımlarında 
‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davada yargılanan Melike Ay-
dın, geçen eylül ayında sonuçlanan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

14 KASIM

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı yazılı açıklama yaparak, 
ülke genelinde meydana gelen intihar haberlerinin ‘kamusal yayıncılık anlayışına 
uygun’ verilmesini istedi. Birçok medya hizmet sağlayıcının, intihar haberlerine 
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konu kişilerin hayat hikayelerini farklı fotoğraflar kullanarak kamusal yayıncılık 
anlayışına uygun olmayan bir şekilde dramatize ettikleri savunulan açıklamada, 
bu haberde kullanılan dile itina gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı. RTÜK açıkla-
masında, “Toplumun geneli tarafından ailece takip edilen bültenlerde, bu haber-
lerin aktarılmasında kullanılan dile azami itina gösterilmesi, konunu hassasiye-
ti göz önüne a önüne alınarak kullanılan kelimeler özenle seçilmelidir. Kişilerin 
yaşadıkları çeşitli problemler karşısında şiddet eğilimlerinin artması, kendilerine 
veya çevresinde bulunan başkalarına zarar vermeleri normalleştirilerek izleyiciye 
aktarılmamalıdır” denildi. 

15 KASIM

 » Giresun’da 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili TBMM Araştırma 
Komisyonu’nun kentte yaptığı çalışmaları takip eden gazeteci Canan Coşkun ve 
belgesel yönetmeni Kazım Kızıl, bir tanığa baskı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına 
alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Kızıl, adli kontrol 
koşuluyla serbest bırakıldı.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM’de 
bütçe görüşmeleri sırasında protesto edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi 
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken, CHP’li milletvekilleri Faruk 
Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi kararı ve RTÜK Başkanı Şahin’in al-
dığı maaşları gündeme getirdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığını sonumun 
ardından, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e kurumun bütçesinin sunumu için söz 
verdi. Şahin konuşmaya başlayınca, “Bu kişi Meclis’in kararına saygısızlık yaptı” 
diye tepki gösteren milletvekilleri, protestoda bulununca görüşmelere bir süre ara 
verildi.

 » Eskişehir’de yerel Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, sabah 
işe giderken bir kafe önünde pusu kuran kişinin saldırısına uğradı.  Spor giyim-
li ve yüzünü gizlemek için şapka takan saldırganı kaçarken, çevredeki güvenlik 
kameralarından eşkali belirlendi ve bir süre sonra polis tarafından yakalandı. 
Saldırganın tetikçi olduğu belirtilirken saldırıya uğrayan gazeteci Hakkı Sağlam, 
“Anlaşılan tekerine çomak soktuğumuz birileri gözdağı vermek istedi” dedi. Basın 
Konseyi başta olmak üzere basın kuruluşları saldırının Sağlam’ın şahsında gazete-
ciliğe ve basın özgürlüğüne yapıldığı belirten kınama açıklamaları yaptı.
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16 KASIM

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, siyanür 
kaynaklı intihar haberlerine ilişkin, “Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin 
ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır” 
dedi. İstanbul’da bir evde biri çocuk 3 kişinin siyanürle intihar ettiği yönündeki 
iddialar üzerine Twitter’dan açıklama bulunan Şahin, “Haberci dostlarımıza tekra-
ren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere 
sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. 
Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde 
bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren 
ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. 
Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebile-
cek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

 » Ekonomi ve finans dünyasının en etkili gazetesi Financial Times (FT) gaze-
tesinin genel yayın yönetmeni koltuğuna ilk kez bir kadın oturdu. 135 yıllık geç-
mişe sahip gazetede 24 yıldır görev yapan Lübnan asıllı Roula Khalaf, 14 yıldır 
gazeteyi yöneten Lionel Barber’den boşalan göreve getirildi.

17 KASIM

 » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan ve Bülent Arınç’ın baş-
bakan yardımcısı olduğu dönemlerde basın danışmanlıklarını yapan daha sonra 
Anadolu Ajansı genel müdürlüğü görevinde bulunan Kemal Öztürk, Ak Parti 
iktidarının medyayı nasıl yönettiğine ilişkin itiraflarda bulundu. Gazeteci Çağlar 
Cilara’ya açıklamalarda bulunan Kemal Öztürk, Erdoğan’a danışmanlık yaptığı 
dönemlerde bazı genel yayın yönetmenlerinin gazeteler yayımlanmadan önce 
manşetlerinin ‘uygun mudur’ diye kendisine gönderildiğini açıkladı. Bu yayın 
yönetmenlerini ifşa etmeyeceğini söyleyen Öztürk, “Bugün meydan okuyanla-
rın, çok yüksek perdeden etik mesaj verenlerin şeceresini iyi biliyorum. Şimdi 
bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, o zaman gazete 
yönetiyorlardı ve ben istemeden ertesi gün gazete manşetlerini bana gönderiyor-
lar, ‘uygun mudur’ diye sorup öyle yayımlıyorlardı” ifadelerini kullandı.

 » İzmir’de 12 Kasım’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mezopo-
tamya Ajansı Muhabiri Ruken Demir ve Jinnews muhabiri Melike Aydın, sorgu-



-206-

larından sonra adliyeye sevk edildi.  Demir ve Aydın aynı operasyonda gözaltına 
alınan 9 kişiyle birlikte ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.

18 KASIM

 » Cumhuriyet Gazetesi’nde 6 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan ‘Boğaz manza-
ralı lüks müştemilat’ başlıklı haber nedeniyle işadamı Mehmet Cengiz, haberi ya-
zan Hazal Ocak ve İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun’a, 1 milyon liralık tazminat davası 
açtı. Cengiz Holding’in sahibi olan Mehmet Cengiz’in avukatı Ahmet Mutlu’nun 
İstanbul Anadolu 14’’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davanın dilekçe-
sinde, ‘Bu tarz haberlerin Mehmet Cengiz’in kredibilite ve itibarı açısından telafisi 
olmayan zararlar doğurduğu’ iddia edildi. Davanın ilk duruşması 8 Ocak 2020 
tarihinde yapılacak.

 » Hürriyet Gazetesi’nde işten çıkarılan gazetecilerden İpek Özbey, Cumhuri-
yet Gazetesi’nde göreve başladı. Cumhuriyet Genel yayın Yönetmeni Aykut Kü-
çükkaya haftalık köşe yazısında İpek Özbey’in bundan sonra ses getiren röportaj-
larını Cumhuriyet gazetesi için yapacağını duyundu.

 » Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi 
Yazgülü Aldoğan, gazetede her gün iki sayfa olarak yayınlanan Kültür Sanat Ser-
visi yöneticiliğine getirildi. Aldoğan’ın yardımcılığını Öznur Oğraş Çolak üst-
lenirken, Orhun Atmış ve Ayça Han bu serviste muhabir olarak görev yapıyor.

19 KASIM

 » Sakarya’da yayımlanan yerel Sakarya Halk Gazetesi Yayın Müdürü Hüseyin 
Cumalı, tören alanına resmi araçların park etmesinin eleştirildiği haber nedeniyle 
hakkında soruşturma açıldı ve işten atıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sı-
rasında, resmi araçlar yürüyüş alanı ve vatandaşların görüşünü kapatacak şekil-
de park edildi. Bu fotoğrafın yer aldığı habere, “İki adım yürüyemediniz mi? Tek 
kelimeyle rezalet’ manşetini atan Hüseyin Cumalı hakkında savcılık ‘valinin 54 
0001’ plakalı makam aracının fotoğrafı yayınlandığı’ gerekçesiyle soruşturma açtı. 
Adliyeye çağrılan gazeteci Cumalı’ya savcı “Valinin makam aracını plakası görü-
lecek şekilde neden gazeteye bastın?” diye sordu. Hüseyin Cumalı da bu soruya 
“35 yıllık gazeteciyim. Neyin haber olduğunu biliyorum. Resmi ve kırmızı plakayı 
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da herkes biliyor” yanıtını verdi. Bu gelişmelerin ardından işten çıkarılan Cumalı, 
“Yaşananlar ortada. İşimden edildim” dedi.

 » Haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamalarının suç 
olmayacağını öngören Yeni Yargı Reformu Paketi’nin yürürlüğe girdi, ancak bu 
alanda beklenen gelişme sağlanamadı. Gazeteci kökenli CHP Milletvekili Utku 
Çakırözer, haberin hala suç görüldüğünü belirterek, “Bir aylık süreçte Sözcü gaze-
tesine yönelik akıl almaz FETÖ’cülük suçlamasıyla başlatılan yargılama deva etti. 
Cumhuriyet Gazetesi’ne aynı suçlama ile başlatılan davada karar Yargıtay tarafın-
dan bozulmasına rağmen 21 Kasım’da davanın görülmesine yeniden başlanacak. 
Giresun’da yine iki gazeteci gözaltına alındı. Menzil tarikatı yanışıyla ilgili yazısı 
nedeniyle Tolga Şardan’a suç duyurusunda bulunuldu” dedi. Çakırözer, “Hani 
Haber suç değildi?” diye sordu.

 » Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin zamanında ödenmeyen fazla mesai üc-
retlerine her gün için yüzde 5 faiz uygulanmasını iptal etti. Bakırköy 13. İş Mah-
kemesi tarafından yapılan başvuruda, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu’ndaki “Gazetecilere üc-
retlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde 5 
fazlasıyla ödemeye mecburdur” ve “Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilme-
mesi halinde, her geçen gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenir” maddelerinin Anaya-
sa’ya aykırı olduğu savunuldu. Yüksek Mahkeme, gazetecilere zamanında öden-
meyen normal mesai ücretinin iptaline ilişkin başvuruyu ‘yetkisizlik” gerekçesiyle 
reddederken, fazla mesai ücretine uygulanan günlük yüzde 5 faizi esastan inceledi. 
Yaptığı inceleme sonucunda Anayasa Mahkemesi, 4 üyenin karşı oyuna karşılık 
oy çokluğuyla uygulanan gecikme faizinin iptaline karar verdi.    

20 KASIM

 » Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğünde uluslararası basın kuruluş-
ları temsilcilerinin geçen eylül ayında Türkiye’de yaptıkları bir dizi temasların so-
nunda bir rapor hazırladı. “Türkiye’de Gazeteciler Mahkemede: Dördüncü Kuv-
vetin Yargı Eliyle Susturulması” başlıklı raporda, medyadaki baskıların altı çizildi. 
Türkiye’de 120’den fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu, bunların bir an önce 
serbest bırakılması istendi. Raporda, ayrıca yargı reformuyla bağımsız yargıya yö-
nelik ciddi adımların atılmadığı da kaydedildi.
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 » Cumhuriyet Gazetesi’nde Seyhan Avşar imzasıyla yayımlanan ‘FETÖ Borsa-
sı mı?’ başlıklı haber nedeniyle dava açıldı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 
başlattığı soruşturmada FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla açığa alınan savcılarla 
ilgili haberde, savcıları ‘rüşvet karşılığı işlem yapan savcılar olarak tanıttığı’ iddia-
sıyla Avşar hakkında 2 yıl hapis cezası istendi.

21 KASIM

 » Cumhuriyet gazetesi davasında Yargıtay’ın bozma kararına direnin İstanbul 
27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kadri Gürsel dışındaki tüm sanıklara yine aynı ce-
zaları verdi. Gazetenin eski yöneticileri, yazar ve çalışanları hakkında yerel mah-
kemenin verdiği mahkumiyet kararları, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından 
bozulunca yeniden görüldü. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden 
hakim önüne çıkan sanıkla, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Du-
ruşma savcısı ise Yargıtay’ın bozma kararına karşı direnilmesini talep etti. Mahke-
me, ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan Akın Atalay’a 
8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, 
Ahmet Şık, Murat Sabuncu’ya 7 yıl 6 ay, Bülent Utku’ya 4 yıl 6 ay, Önder Çelik, 
Musa Kart, Hakan Karasinir, Güray Tekinöz, Mustafa Kemal Güngör’e 3 yıl 9’ar 
ay hapis cezası verdi ve yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti. 12 sa-
nık hakkında ilk kararında direnen mahkeme, Kadri Gürsel’e verilen 2 yıl 6 ay 
hapis cezasını Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda kaldırıldı. İstanbul 27’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk kararında direnmesine sanıklar ve hukukçular, “dava 
siyasi, hukuksuzluk sürüyor” tepkisini gösterdi. Dosya yeniden Yargıtay’a gidecek 
ve Yargıtay Genel Kurulu’nda karara bağlanacak.

 » Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, evinin önünde saldırıya uğradı. An-
kara’nın dikmen semtinde meydana gelen olayda bir kişi Ahmet Takan’a beysbol 
sopasıyla saldırdı. Saldırganı son anda fark eden Takan, geriye doğru hamle yap-
masıyla sopa sırtına isabet etti. Hafif yaralanan Takan’ın çantasındaki cep telefo-
nu kırıldı. 25- 30 yaşlarında olduğu belirtilen saldırgan kaçarken, Ahmet Takan 
da hastanede tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Uzun süredir 
tehdit aldığını belirten Ahmet takan, “Bu saldırılar şimdiye kadar fiili saldırıya dö-
nüşmemişti. Gazeteci olarak doğru bildiklerimi yazmaya devam edeceğim” dedi..
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22 KASIM

 » Anayasa Mahkemesi, FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan sanıklarla ilgili ha-
ber nedeniyle iki gazetecinin tazminat ödemeye mahkum edildiği davada, ‘ifade 
ve basın özgürlüğü ihlali olduğu’ kararı verdi. Yeni Akit Gazetesi muhabiri Kenan 
Kıran, FETÖ’nün 2010 yılında KPSS sorularının çalındığı sınavda tam puan alan 
ve haklarında dava açılan 24 şüphelinin adını yazdı. Bu dava beraat edenlerden bir 
kişi, Kenan Kıran ve Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Fatih Uğurlu hakkında tazminat 
davası açtı. Ankara 8’inci Asliyle Hukuk Mahkemesi, iki gazeteciyi tazminat öde-
meye mahkum etti. Kıran ve Uğurlu’nun başvurduğu Anayasa Mahkemesi, gaze-
tecilerin Anayasada güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal eden 
mahkeme kararının sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamanın yeniden 
yapılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde ise “Gazete-
cilerden bir beyanın doğruluğunu kanıtlamakla yükümlü savcı gibi hareket etme-
lerini beklemek aşını bir külfet getirir ve böyle bir yükümlülük sanık veya davalı 
olarak yargılandıkları davalarda hakkaniyete uygun düşmeyen sonuçları ulaşılma-
sına neden olabilir” ifadeleri yer aldı.

23 KASIM

 » Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yayımlanan yerel Volkan Gazetesi, kimliği belirsiz 
kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gece gerçekleşen saldırıda, Volkan Gazetesi’nin bü-
rosuna 7 el ateş edildi. Binada kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda, ölen 
ve yaralana olmazken, büronun camları kırıldı, mobilyalar hasar gördü.

25 KASIM

 » Trabzon’da görevli TRT personeline görev alını dışında sosyal medya payla-
şımı yapması valilik tarafından yasaklandı. Trabzon Valiliği, TRT Trabzon Müdür-
lüğü’ne gönderdiği yazıda “TRT personelinin valilik izni olmadan sosyal medya 
hesaplarında görev alanı dışında hiçbir açıklama yapamayacağı, yaptığı taktirde 
personel hakkında disiplin işlemi yapılacağı” bildirildi. TRT Trabzon Müdürü 
Sami Serdar Şişman’ın kurumun tüm birimlerine gönderdiği bu yazı, ‘sansür’ ola-
rak nitelendirildi.

 » Cezaevinde 3 yıldır tutuklu olan ve hakkında 8 yıl 3 ay hapis verilen gazeteci 
İdris Sayılğan hakkında bir dava daha açıldı. Kanun Hükmünde Kararname ile 
kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri olan İdris Sayılğan’ın ‘yayın yoluyla örgüt 
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propagandası yaptığı’ iddiasıyla Muş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın ilk duruşması ocak ayında yapılacak.

26 KASIM

 » Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Erdo-
ğan’la gizlice görüştüğü iddiaları nedeniyle iki gazeteci hakkında hem suç duyuru-
sunda bulundu hem de tazminat davası açtı. Sözcü Gazetesi başyazarı Rahmi Tu-
ran, 20 Ksım 2019 tarihinde köşesinde ‘Müthiş bir haber’ başlığı ile kaleme aldığı 
kulis yazısında, önemli bir siyasetçinin 9 Kasım günü gece yarısı Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’na gittiğini, Erdoğan’ın bu kişiye ‘Senin CHP Genel Başkanı olman lazım. 
Düşün karar ver. Ben de yardımcı olurum” dediğini yazdı. Olay siyaseti dalgalandı-
rırken, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de Saray’a gittiği ileri sürülen Muhar-
rem İnce böyle bir görüşme olmadığını açıkladı. Bunun üzerine Rahmi Turan, kay-
nağının iktidara yakın gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı, Atilla’da kaynağının 
CHP genel merkezinde olduğunu ve bu kişinin ismini asla vermeyeceğini söyledi. 
Asılsız iddia nedeniyle zarar gördüğünü söyleyen Muharrem İnce, gazeteciler Rah-
mi Turan hakkında 5 kuruş, Talat Atilla hakkında da 3 kuruşluk tazminat davası 
açtı. İnce’nin avukatı Kemal Çiçek’in, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi 
Hakimliği’ne verdiği dava dilekçesinde, “Birlikte, elemli olarak, iftira niteliğinde, 
mesnedi olmayan yalan bir haber yapmak suretiyle siyasi bir kimliğe sahip olan 
müvekkilimin, kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırı” ifadesine yer 
verdi. Avukat Çiçek, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Rahmi Turan ve 
Talat Atilla için ‘görevi kötüye kullanarak iftira ve hakaret’ suçlarından ceza davası 
açılmasını talep etti.

 » Mezopotamya Ajansı muhabiri Berivan Altın, hakkında yakalama kararı bu-
lunduğu gerekçesiyle Ankara’daki evinde gözaltına alındı. Berivan Altın hakkında 
Mersin 3’ncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

27 KASIM

 » Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın da aralarında olduğu 9 kişinin 
yargılandığı davada, 8 gazetecinin ‘FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte 
isteyerek yardım’ yardım suçundan 10 yıla kadar hapsini isteyen duruşma savcı-
sı Yeni Yargı Reformu Paketi kapsamında incelediği dosyada yeni bir mütalaaya 
gerek duymadı. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 28 
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Ekim’de yapılan duruşmasında, Yeni Yargı Reformu Paketi kapsamında yeni bir 
mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yönünde inceleme yapması için dosyanın du-
ruşma savcısına gönderilmesi ve sanıklara son savunmalarını için süre verilmesi 
kararlaştırıldı.  Dosyayı incelemeyi tamamlayan duruşma savcısı yeni bir mütalaa 
yapmaya gerek duymadı ve dosyayı mahkemeye gönderdi.  Sanıkların son savun-
malarının alınması halinde 27 Aralık’ta yapılacak duruşmada mahkemenin karar 
vermesi bekleniyor.

 » TRT’de, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastı yayınlayarak 
FETÖ propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 çalışan hakkında dava açıldı. Karlov’un 
öldürüldüğü suikastla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırla-
dığı 143 sayfalık iddianamede, dönemin TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Ko-
ordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir, iki montajcı, ‘FETÖ terör 
örgütü üyesi olmak’ ve ‘örgüte yardım etmekle’ suçlandı. İddianamede, sanıkların 
suikastı canlı yayınlamak için plan yaptıkları ileri sürülüyor.

 » BirGün gazetesine FETÖ’cü Fuat Avni’nin haberleri kullanıldığı için döne-
min yöneticileri İbrahim Aydın, Bülent Yılmaz, Can Uğur ve Barış İnce hakkında 
İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütüne üye olmamakla birlik-
te bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşma-
sı yapıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanıklardan imtiyaz sahibi İbrahim Aydın, 
“Bu davayı siyasal saldırı olarak, kalan üç beş bağımsız medyaya saldırı olarak 
görüyorum. İtibarsızlaştırma çabasıdır. Biz gücümüz yettiği kadar bağımsız haber 
yapmaya devam edeceğiz” dedi. Mahkeme ara kararında gazetecilerin üye olduğu 
dernek ve sendikaların araştırılması, dijital platformlara üyelik tarihleri, kaldıkları 
oteller ve o otellerin diğer konuklarının örgüt bağlantılarının araştırılmasına hük-
mederek duruşmayı 8 Mart 2020 tarihine erteledi.

28 KASIM

 » Anayasa Mahkemesi’nin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza 
atan akademisyenler için yapılan başvuruda ‘ifade özgürlüğü ihlali’ kararı verme-
sinin ardından, haklarında davca açılan akademisyenler için beraat kararları ve-
rilmeye devam ediyor. Akademisyenler bildirisini imzaladığı için üniversiteden 
ihraç edilen CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu  da hakkında ‘te-
rör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davada beraat etti. Prof. Dr. 
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Kaboğlu, beraat kararını duyururken, “Anayasa ve hukuk dışı bu dava sonuçlanmış 
olsa da anayasa ve yasalardan doğan haklarımı, hukuka inancım gereği aramaya 
devam edeceğim” dedi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği tartışmalı bir şekilde düşü-
rülen Faruk Bildirici’yi CHP tekrar aday olarak gösterdi ve bunu TBMM Başkan-
lığı’na bildirdi.  TBMM Genel Kurulu’nda gelecek hafta RTÜK üyeliği için seçim 
yapılması planlanıyor. CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici, 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üç yerden maaş almasına tepki göstermişti. Bu 
nedenle hedef olan Faruk Bildirici’nin üyeliği, 31 Ekim günü tartışmalı bir şekil-
de Üst kurul toplantısına getirilmiş ve 2’ye karşı 6 oyla düşürülmüştü. Bildirici, 
üyeliğinin düşünülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali için 
mahkemeyle başvurmuştu. Bildirici dilekçesinde, “Kararın Üst Kurul’da alınması: 
TBMM’nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup anayasa ve kanunlara aykırıdır” ifa-
delerine yer vermişti.

 » Malta’da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastıyla ilgili soruşturmada 
isimleri geçen Başbakan Joseph Muscat’ın özel kalem müdürü Keith Schembri ile 
Turizm Bakanı Konred Mizzi istifa etti. Ekonomi Bakanı Chris Cardona da göre-
vini askıya aldığını açıkladı. Bazı insan hakları örgütleri Başbakan Joseph Mus-
cat’a istifa çağrısı yaparken, muhalefet erken seçim çağrısı yaptı. Malta Başbakanı 
Muscat, suikast soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve 
artan baskılar nedeniyle ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını 
açıkladı. Malta’da 2017 yılında aracına yerleştirilen bombayla öldürülen araştır-
macı gazeteci Galiza, Nisan 2017’de kamuoyunda ‘Panama Belgeleri’ olarak bili-
nen olayın Malta ayağında  Schembri ve  Cardona’nın, Panama’da gizli offshore 
hesapları olduğunu ortaya çıkarmıştı.

29 KASIM

 » Iğdır’da yerel gazete sahibi Metin Işık, sokak ortasında kalabalık bir grubun 
saldırısına uğradı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan Işık, hastanede tedavisinin 
ardından emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırıyı, MHP Mil-
letvekili Yaşar Karadağ’ı eleştirdiği için daha önce kendisini tehdit eden ülkücü-
lerin yaptığını ileri süren Metin Işık, “Akşam namazından sonra bisikletimle eve 
giderken, daha önce beni tehdit eden Mutluhan Kaşkar, yanıma gelip ‘Nasılsın 
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ağabey’ dedikten sonra sopayla vurmaya başladı. Ardından diğerleri de vurdu. 
En az 15 kişi vardı. Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğ-
radım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini bekliyo-
rum” dedi. Iğdır Haber gazetesi sahibi olan Metin Işık’a saldıranlardan kimlikleri 
belirlenen 5 kişiden 4’ü gözaltına alındı. Iğdır Valiliği’nden yapılan açıklama-
da, “İlimizde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan M.I. (Metin Işık) 
isimli şahsa yönelik saldırıda olaya karışan şüpheliler hakkında adli makamlarca 
soruşturma başlatılmış olup kolluk kuvvetlerimizce konu titizlikle takip edil-
mektedir” denildi.

 » Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 
yazar ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın 
yargılandığı davanın 14’üncü duruşması yapıldı. İstanbul 23’üncü Ağır ceza 
Mahkemesi’nde deki duruşmada iddia makamı dosyaya bakan cumhuriyet sav-
cısının izinli olduğunu olması nedeniyle geçici olarak görevlendirildiğini belir-
terek, esas hakkında mütalaa hazırlanması için süre istedi. Sanık avukatları ise 
mütalaa verilerek kararın bu duruşmada çıkmasını beklediklerini söyledi. Mah-
keme heyeti, duruşmayı savcının mütalaasını vermesi için 13 Ocak 220 tarihine 
erteledi.

 » Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleri Meclis Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda görüşülürken, İletişim Başkanlığı’nın birçok gazetecinin basın kartı 
yenilenmediği gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın kartı 
yenilenmeyen gazetecilerin ‘milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irti-
batı veya iltisaklı olduğunun değerlendirildiğini’ ileri sürdü. Oktay açıklamasında, 
“15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte, milli güvenliğe tehdit oluşturan 
yapılarla aidiyeti, irtibat veya iltisaklı olduğu değerlendirilen medya kuruluşların-
da çalışan veya irtibat ve iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 
basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir” dedi. 
Oktay, Türkiye’de yerleşik uluslar arası basın mensuplarına verilen basın kartı sa-
yasının da 343 olduğunu açıkladı.

 » Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, gazetecilerin haberlerini yayın-
lanmadan önce denetlendiği iddiası TBMM’de gündeme geldi. CHP İstanbul 
Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler 
sırasında “Gazeteciler, iktidar organları tarafından WahatsApp gruplarına eklen-
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mekte, Cumhurbaşkanı’nı takip eden gazetecilerin haber metinleri önce İletişim 
Başkanlığı tarafından kontrol edilmekte sonra yayınlanabilmektedir” dedi.

30 KASIM

 » Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, kasım ayında gazetecilere 
sistematik baskının devam ettiğini, 4 gazetecinin tutuklandığını, 11 gazetecinin 
gözaltına alındığını, 82 gazetecinin hakim karşısına çıktığını, 8 gazeteciye dava 
açıldığını açıkladı. Kasım ayına ilişkin Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıklayan Yar-
kadaş, “Bu ayki duruşmalarda 15 gazeteci 80 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı, Bir 
gazeteciye 7 bin lira para cezası verildi.. 2 gazeteci saldırıya uğradı, 1 yerel gazete 
silahlı saldırıya uğradı 2 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, 1 gazeteye 1 mil-
yon liralık tazminat davası açıldı” dedi.

 » Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Azediya Welat Gazetesi Batman 
Temsilcisi Deniz Kılıç sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada 
mahkum oldu. Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık 
Deniz Kılıç, yaptığı paylaşımlardaki ifade ve fotoğrafların haber amaçlı olduğunu 
savundu. Mahkeme, sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yaptığı’ 
gerekçesiyle Deniz Kılıç’ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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ARALIK

1 ARALIK

 » Gazeteci Hasan Cemal’in pasaportuna el konuldu. T24 yazarı Hasan Cemal 
eşiyle birlikte saat 30 Kasım 2019 günü saat 12.30 uçağıyla Almanya’nın Berlin 
kentine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gitti. Hasan Cemal’e polisler tarafın-
dan hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu söylendi. Polislerin pasaportuna el 
konmasının ardından Hasan Cemal’e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt 
dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu görüldü. Hasan Cemal’in 
avukatı Fikret İlkiz, müvekkilinin pasaportuna el konulmasına neden olan yurt 
dışı çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararını veren İstanbul 24’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne başvurarak bu yasağın kaldırılması talebinde bulundu.

 » Edirne’nin Keşan İlçesi’nde geçen hafta yerel gazeteye yapılan silahlı saldırı-
nın failleri yakalandı. Günlük yayımlanan yerel Volkan gazetesine yapılan saldırıy-
la ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden hareket eden 
polis, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla C.B., U.B., İ.Y.’i. gözaltına aldı. Emni-
yetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Ancak şüphelilerden, hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla 
yakalama kararı bulunan İ.Y. tutuklandı.

2 ARALIK

 » Aydınlık gazetesi internet sitesi editörü ve yazarı Evren Devrim Zelyut, sosyal 
medyada ‘Reise 2020’de 3 darbe vurulacak’ başlıklı video yayınladığı gerekçesiyle 
gözaltına alındı. Ekonomiye yönelik eleştirilerin yer aldığı yayında bu darbelerden 
ilkinin ‘ekonomi’, ikincisinin ‘Babacan’ ve üçüncüsünün ‘Trump’ olduğunu savu-
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nan Zelyut, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından İstanbul Bahçelievler’deki evin-
de gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 
Zelyut, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını, “CİMER’e yapılan 
bir şikayet nedeniyle gözaltına alındım. Gözaltı konusu: Halkı devlete karşı kin ve 
nefrete sürükleyecek yayınlar yapmak olarak belirtildi. Üzücü olan benim ekono-
mi yorumlarının terör suçu gibi gösterilmesi çabasıdır” dedi.

3 ARALIK

 » T24 yazarı gazeteci Hasan Cemal’in yurt dışı yasağı kaldırıldı. İki gün önce 
Berlin uçağına binmek üzere gittiği İstanbul Havalimanı’nda, hakkında verilen 3 
ay 22 gün hapis cezası nedeniyle yurt dışı yasağı bulunduğu söylenerek Hasan Ce-
mal’in pasaportuna el konuldu. Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz,3 ay 22 gün 
infazı bulunan ve cezası ertelenen müvekkili hakkında tutuklama kararı bulun-
madığını ve dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğunu belirterek, yurt dışı çıkış 
yasağını da içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılması için İstanbul 24’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ‘sanık hakkında bakiye ceza miktarının 
nazara alındığını’ belirterek yurt dışı yasağını kaldırdı. Bu gelişme üzerine Hasan 
Cemal sosyal medya hesabından “Pasaportum iade ediliyor, ilgisini esirgemeyen 
herkese çok teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.

 » Hürriyet Gazetesi’nde işten çıkarılan 45 gazeteci, üyesi oldukları Türkiye 
Gazeteciler sendikası yöneticileriyle birlikte gazete binası önünde basın açıklama-
sı yaparak haklarını alamadıklarını söyledi. Sendikal çalışma yaptıkları için işten 
çıkarıldıklarını söyleyen gazeteciler, iş akitlerinin sonlandırılmasının üzerinden 
40 geçmesine karşın kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. Tür-
kiye Gazeteciler sendikası Genel başkanı Gökhan durmuş da  “Demirören Gru-
bu hem mağdur ettiği 45 gazetecinin hakkını kuruşu kuruşuna ödeyecek, hem de 
sendika hakkına saygı göstermeyi öğrenecek” dedi.

04 ARALIK

 » Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Yargısız 
ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Brüksel Basın Kulübü’nde, 
Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte gazetecilere değerlendirmelerde 
bulundu. Callamard, uluslararası toplumun gazeteciler ve insan hakları  savu-
nucularının öldürülmesine ilişkin daha güçlü yapılandırmalarla donatılması ge-
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rektiğini söyledi.  Cemal Kaşıkçı’nın, ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği 
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledildiğini hatırlatan Agnes 
Callamard, Uluslararası toplumu, Suudi Arabistan’ı cinayetten  dolayı sorumlu 
tutma konusundaki  isteksizliğinden dolayı kınıyorum” dedi. Kaşıkçı’nın nişan-
lısı Hatice Cengiz de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye’nin üzerine 
düşeni yaptığını, bunun dışında hiçbir ülkenin harekete geçmediğini söyledi.

 » Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ve gazeteci Hayri Demir’in sosyal 
medyadaki paylaşımlarında ‘örgüt propagandası’ yaptıkları iddiasıyla yargılanma-
larına devam edildi. Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
sekizinci duruşmasını, Avrupa Birliği delegasyonu ve çok sayıda gazeteci de izledi. 
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunma hazırlamaları için süre vererek du-
ruşmayı erteledi.

 » TBMM’nin basın ilanlarını hangi gazetelere verdiğine ilişkin CHP Adana 
milletvekili  Burhanettin Bulut’un verdiği önergeye, TBMM Başkanvekili  Süreyya 
Sadi Bilgiç yanıt verdi. Bilgiç’in yanıtında TBMM’nin 2014-2019 yılları arasında 
toplan 263 resmi ilan verdiğini ve bunların hangi gazetelere verildiğini bildirdiğini 
kaydeden CHP Milletvekili Bulut, “İlanlara baktığımızda bütün gazeteler havuz 
medyasının gazeteleri. Havuz medyasının dışında kalan gazetelere 5 senede bir 
ilan bile verilmemiş” dedi.

5 ARALIK

 » TRT’nin hesaplarına ilişkin rapor Meclis KİT Komisyonu’nda görüşülürken, 
spor programları ve dizilere astronomik paralar harcandığı için kurumun zarar 
ettiği gündeme geldi. Gazeteci kökenli olan CHP Milletvekili Atila Sertel, TRT’nin 
bir spor programına ayda 278 bin lira, bir diziye bölüm başına 1 milyon 100 bin 
lira ödendiğini hatırlatarak, bunu eleştirdi. Sertel, “TRT başıbozuk sistemsiz, dü-
zensiz ve ilkesiz bir şekilde yönetiliyor. TRT’nin gelirlerinin yüzde 86’sı elektrik 
faturaları payı gibi vatandaştan elde ediliyor. Bu paranın yüzde 56’sı dış yapımlara 
aktarılıyor. Ayıptır, günahtır. Halkın paralarını har vurup harman savuruyorlar. 
Haram zıkkım olsun, boğazınızda kalsın” dedi.

 » Diyarbakır’da ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla yargılanan gazeteci Ser-
taç Kayar’ın davası ertelendi. Reuters adına fotoğraf çeken Türkiye Gazeteciler 
Sendikası üyesi Sertaç Kayar’ın, Diyarbakır’da 2012- 2014 yılları arasında ya-
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pılan yürüyüşlerde ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla Diyarbakır 10’uncu 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, yazılan müzekkerenin gel-
mediği gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Or-
du’nun Altınordu ilçesinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklana-
rak katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet 
gösterilmesini istedi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özde-
mir’in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Cinayetin 
herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, “Haberci dostlarımız tarafından bu 
elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır.  Yapılan her haberin 
Ceren’i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir”  değerlendirmesinde 
bulundu.

6 ARALIK
 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) frekans bedelini ödemeyen te-

levizyonların yayınlarını durdurarak kapatmasını öngören yasa maddesi Anayasa 
Mahkemesi’nce iptal edildi.  RTÜK, frekans ve kanal tahsis ücretini ödemeyen bir 
televizyon kanalının yayınlarını durdurdu. TV yönetimi de yayının durdurulma-
sına itiraz etti. Danıştay 13’üncü Dairesi de düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu 
ve iptal edilmesi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme 
söz konusu yasa maddesinin iptaline karar verdi.

 » Mezopotamya Ajansı muhabiri Ergin Çağlar hakkında ‘örgüt propagandası’ 
yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.  Mersin 8’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada Çağlar aleyhine beyanda bulunan tanık ifadesini 
değiştirdi ve onu tanımadığını söyledi. Mahkeme, Engin Çağlar’ın beraatına karar 
verdi.

7 ARALIK

 » Gazeteci Ahmet Hakan’a 1 Ekim 2015 tarihinde yapılan saldırının faili olarak 
yargılanan 5 sanık, 2’şer yıl 2’şer ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 
39’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar-
dan dördü gelmezken, bir başka suçtan tutuklu olan sanık cezaevinden SEGBİS 
aracılığı yaptığı savunmada, konuşmak için Ahmet Hakan’ın yanına gittiklerini 
ve hakarete uğradıkları için olayın meydana geldiğini ileri sürdü. Mahkeme, Ah-
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met Hakan’ı ‘kasten yaralama’ suçundan Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, 
Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Ahmet Şengüler’i 2’şer yıl 2’şer ay 20’şer gün hapis 
cezasına çarptırdı ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına yer olmadığına ka-
rar verdi. Ahmet Hakan’ın avukatı, “İfade özgürlüğüne yönelik bu şekilde fiziksel 
saldırıların cezasız kalamaması açısından iyi hal indirimi uygulanmadan ceza ve-
rilmesi önemli. Başka gazetecilere yönelik saldırılar için de verilen bu ceza önemli 
bir adımdır” dedi.

 » Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde, Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin 
soruşturmayla ilgili haber yapan 3 gazeteciye dava açıldı. İstanbul 34’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın iddianamesinde Cumhuriyet gazetesin-
den Canan Coşkun ve Ali Açar ile Birgün’den Can Uğur’un, haberlerinde soruştur-
mada görev yapan polislerden birinin kimliğini açıkladıkları ileri sürülerek, ‘terör-
le mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermekle’ suçlanıyor. Davanın 
duruşması 3 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

8 ARALIK

* Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, sosyal medyada yaptığı bazı pay-
laşımlarda ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakim karşına çıktı. İstanbul 
28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle açılan davanın duruşmasına avukatıyla katılan Özgentürk, yaşamı bo-
yunca kitap yazdığını, 50 yıldır Cumhuriyet gazetesinde röportaj muhabiri ve 
köşe yazarı olarak çalıştığını, yaptığı paylaşımın suç olmadığını savundu. Özgen-
türk, “PKK yandaşı olduğum, desteklediğim, cebir ve şiddeti veya tehdidi meşru 
gösterdiğim, masumlaştırdığım gibi gerekçelerle ceza almayı kabul edemem ve 
reddediyorum” dedi. Mahkeme, Özgentürk’ün avukatı savcının mütalaasına karşı 
yazılı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme talebi kabul ederek duruş-
mayı erteledi.

9 ARALIK

* Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde eş genel yayın yönetmenliği görevinde 
bulunan Hüseyin Akyol’un hapis cezası verilen iki dava dosyası Yargıtay’a gönde-
rildi. Daha önce aldığı 3 yıl 9 ay hapis cezası İstinaf mahkemesinde onaylandığı 
için temmuz ayında tutuklanarak cezaevine konulan Akyol, yeni Yargı Reformu 
Paketi’nde yer alan ‘İstinafta onaylanan kimi cezaların Yargıtay’a gönderilmesine 
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olanak veren’ düzenleme ile 25 Ekim’de tahliye oldu.  Akyol’un halen İstinaf mah-
kemesinde bulunan 5 dosyasından 2’si Yargıtay’a gönderildi.

 » Nobel Edebiyat Ödülü’nün, Sırplar tarafından Srebrenitsa‘da gerçekleştirilen 
soykırımı tanımayan Avustralyalı yazar Peter Handke’ye verilmesi tartışma başlat-
tı. Miloseviç’in dostu ve onun politikalarının destekçisi olan Handke’ye böyle bir 
ödülün verilmesi başta Türkiye olmak üzere uluslararası edebiyat dünyasında tep-
kiyle karşılandı.  Peter Handke, Kosova’da savaş devam ederken, bir makalesinde 
“Sırpları destekliyorsanız ayağa kalkın” diye yazmıştı.

10 ARALIK

 » Demirören Haber Ajansı (DHA) Konya Bürosu muhabirlerinden Hasan 
Dönmez, bir televizyon kanılanı yaptığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı. 
Konya’nın Karatay İlçesi’nde iki katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öl-
düğü olaylara ilgili Haber Global televizyon kanalına bölgeden durumu aktaran 
Hasan Dönmez’e, ‘Neden yayın yapıyorsun?’ diyen birkaç kişi tekme tokat saldırdı. 
Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganların elinden kurtulan Dönmez, sağlık 
kuruluşunda tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

11 ARALIK

 » Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davasının tek tutuklu 
sanığı olan ve 771 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın başvu-
rusu hakkında ihlal kararı verdi. Anadolu Kütür Yönetim Kurulu Başkanı Kava-
la’nın avukatları 8 Haziran 2018’de uzun tutukluluk gerekçesiyle AİHM’e başvur-
du. Başvuruyu karara bağlayan AİHM, makul şüphe olmadan Kavala’nın siyasi 
sebeplerle tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal başvurusunu 
makul bir sürede incelememesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
(AİHS) ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Türkiye’nin, AİHS’nin ‘hürriyet 
ve güvenlik hakkı’ maddesi ile ‘meşru tutukluluk konusunda hızlı karara ulaşma 
hakkı’ ve ‘hakların kısıtlanması yolunun kısıtlılığı’ maddelerinin ihlal edildiğini 
açıkladı. Yargılanma ve tutuklanmanın politik saik taşıdığına hükmeden mah-
keme Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Kavala’nın avukatları kararı 
tercüme ederek tahliye başvurusunda bulanacaklarını açıklarken, Türkiye’nin üç 
ay içerisinde karara itiraz ederek davayı Büyük Daire’ye taşıma hakkı bulunuyor. 

 » ABD’de New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2019 yı-
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lına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, dünyada cezaevinde en çok gazetecinin 
olduğu ülkeler listesinde Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada, Türkiye ikinci sırada 
yer aldı. Raporda, Türkiye ‘dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak’ ta-
nımlandı. Otoriter rejimlerin bağımsız medyaya yönelik baskısının giderek arttığı 
belirtilen raporda ayrıca tutuklu gazetecilerinin çoğunun, devlete karşı suçlama-
larla karşı karşıya kaldığı ya da yanlış haber üretmekle suçlandığı ifade edildi. Ga-
zetecilerin, mesleklerini icra ederken hapse atıldığı kaydedilen raporda, Türkiye’yi 
ise sırasıyla Suudi Arabistan, Mısır, Eritre, Vietnam ve İran takip etti. Raporda, 
iktidar erkinin bağımsız raporlama ve eleştiriyi damgalama yönündeki çalışmala-
rında başarıya ulaştığı savunuldu.

 » BirGün Gazetesi, Basın İlan Kurumu’nun, çeşitli gerekçelerle 3 ayı aş-
kın süredir ilan ve reklam kesintisi yaptığını açıkladı. Gazetenin, bugün 
‘Okurlarımızın Bilgisine’ başlığı ile manşetten verilen açıklamada şöyle: 
“Basın İlan Kurumu (BİK), üç ayı aşkın bir süredir gazetemize ilan ve reklam 
akışını durdurdu. BİK ilan yasağını, ‘Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Ya-
yınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 52’nci Maddesi’ne dayandırıyor. 
BİK’in ilanları durdurmasının ilk gerekçesi, elektronik ortamda tutulması zorun-
lu olan Baskı ve Bayi-İade Defterlerinin gecikmeli olarak tutulduğu iddiasıydı. 
BİK tarafından gazetemize ulaştırılan 2/12/2019 tarihli tebligatta da belirtildi-
ği gibi, sorun 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle giderildi ve gerekçe ortadan kalktı. 
BİK bu kez de ilan durdurmak için, “Bazı haberlerde yayın kaynağının kulla-
nılmaması” şeklinde ikinci bir gerekçe ortaya koydu. BİK bu gerekçeye dayana-
rak, üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa ‘devam’ kararı verdi. 
Gazetemiz, Türkiye’nin en yaygın üç haber ve bir fotoğraf ajansına abone olmak-
la birlikte, ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirtmektedir. 
Ancak BİK, yönetmeliği zorlayarak-bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun 
gereklerini talep etmeden-tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu 
gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor. Ne var ki günlük gazetele-
rin basit bir taraması yapılsa dahi, BirGün’e haksız bir dayatma uygulandığı tüm 
çıplaklığıyla görülecektir. BİK yönetimi tarafından BirGün’e uygulanan diğer bir 
yaptırım da haberlerimiz gerekçe gösterilerek 2 ila 15 gün arasında değişen ba-
sın-ilan kesme cezaları oldu. Son 3 ay içerisinde haber içeriklerinin gerekçe gös-
terildiği toplam 49 günlük cezaya muhatap olduk. BİK’in sorunlu gördüğü, bu 
nedenle önce savunma isteyip sonra ceza kestiği haberlerle ilgili, bırakın dava 
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açılmasını, herhangi bir düzeltme dahi gelmediğinin de altını çizmek isteriz. Sü-
recin tüm ayrıntılarının okurlarımız tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. 
BirGün gazetesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz. BİK yönetiminin gazete-
mize yönelik tutunduğu tavra karşı tüm yasal yolları kullanacağımızı da kamuo-
yuna bildiririz.”

12 ARALIK

 » Gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de 
bütçe görüşmeleri sırasında hapisteki gazetecileri gündeme getirdi, “110 gazeteci 
hapiste. Onlara ihtiyacımız var” dedi.  Yargı Reformu Paketi’nin yürürlüğe girme-
sine karşın birçok gazete ve gazeteci hakkında davaların sürdüğünü dile getiren 
Çakırözer, “Hani haber ve eleştiri suç olmayacaktı? Yıl bitiyor hala değişen bir şey 
yok. 2001 ile 2004 yılları arasında tutuklu gazeteci sayısı 10’du, bugün 11 katına 
çıktı 110 oldu. Bu yıl 59 gazeteciyle toplam 200 yıl hapis cezası verildi, 11 gazeteci 
gözaltına alındı, 19 gazeteci tutuklandı” dedi. Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü 
Endeksinde 180 ülke arasında 2002 yılında 99’uncu sırada olduğunu, 17 yıl son-
ra 58 basamak gerileyerek 157’nci sıraya düştüğünü anlatan Çakırözer, “Türkiye, 
dünyada cezaevindeki gazetecilerin sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke. İlk sı-
rada Çin yer alıyor” diye konuştu.

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in maaşı 
Meclis’te tartışıldı.  CHP’li milletvekilleri, Şahin’in RTÜK’ün yanı sıra Basın İlan 
Kurumu ve TÜRKSAT yöneticiliğinden ayda 78 bin lira maaş aldığını dile getir-
meleri üzerine Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Şahin 13 bin 200 lira 
maaş alıyor. İstifa ettiği TÜRKSAT’tan aldığı ücret 7 bin liraydı. Basın İlan’dan ise 
para almıyor” dedi.  CHP Milletvekili Ali Öztunç da “RTÜK’ün beyni olan insan-
ların yerine Ak Parti Ankara il başkanının gelinini oğlunu getirdi” dedi.

13 ARALIK

 » Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında Fethullah Gülen’i eleştiren bir yazı kaleme 
aldığı için gazeteci Erbil Tuşalp’in tazminat ödemeye mahkum edilmesini, ifade 
ve basın özgürlüğü ihlali saydı. Erbil Tuşalp 2013 yılında dershaneler üzerinden 
Fethullah Gülen’i eleştirdi. Gülen’in avukatlarının İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açtığı davada Erbil Tuşalp 2014 yılında para cezasına çarptırıldı ve bu 
ceza ertelendi.  Erbil Tuşalp, 2015 yılında mahkemenin bu kararıyla ifade ve basın 
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özgürlüğü hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat talebiyle Anayasa Mahke-
mesi’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, dava konusu yazının 
eleştiri hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, verilen mahkumiyet ka-
rarıyla Tuşalp’in ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği için tazminat talebini 
kabul etti ve yeniden yargılama yapılması için dosyanın yerel mahkemeye gönde-
rilmesine hükmetti.

 » Basın İlan Kurumu’nun, muhalif olarak bilinen gazetelere ilan ambargosu 
uyguladığı ve bazı gerekçelerle ilanları kestiği tartışmaları devam ederken, İz-
mir Barosu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Birgün ve Evrensel gazeteleri-
nin ilanlarının kesilmesine tepki gösterilen açıklamada, “Basın İlan Kurumu’nu, 
kanuna ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle kınıyor, ileriki süreçte Birgün 
ve Evrensel gazetelerinin ihtiyacı olan her türlü hukuki desteği sağlayacağımız 
sözünü veriyoruz” denildi. G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu tarafından ya-
pılan açıklamada da “Basın İlan Kurumu beğenmediği haberler nedeniyle ga-
zetelere ceza veriyor. Gazeteciler haberlerini beğendirmek, yaranmak amacıyla 
değil, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yazarlar. Basın İlan Kurumu iktidarın 
basın üzerinde denetim aracıdır, iktidarın sopasıdır. Özerklikten uzak tamamen 
politikleşmiş bu kurum ilanların dağıtımında adaleti değil, adetsizliği temsil et-
mektedir” denildi.

14 ARALIK

 » TRT’nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin bilgiler Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı tarafından açıklandı ve elektrik payı, bandrol ve reklam olmak üzere top-
lam 2 milyar 657 milyon lira gelir elde eden kurumu, bu gelire rağmen 92milyon 
100 bin lira zarar ettiği ortaya çıktı. Zararın gerekçesi olarak da emekli olan 1786 
personele ödenen kıdem tazminatı olduğu gösterildi. Gazeteci kökenli CHP İz-
mir milletvekili Atila Sertel TRT’nin gelirlerinin yüzde 10’unu reklamlardan elde 
ettiğini, yüzde 90’ını da halkın cebinden aldığını belirterek, “TRT kara delik oldu. 
Onca gelire rağmen zarar etmesi basiretsiz yönetimden kaynaklanıyor” dedi.

15 ARALIK

 » Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, hakkında açılan bir hakaret 
davasında ifade vermediği gerekçesiyle gece gözaltına alındı. Ankara’daki evin-
den emniyete götürülen Demirağ, işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçi-



-224-

rildi ve adliyede ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Tebligat gelmediği 
halde duruşmaya katılmadığı için gözaltına alındığını söyleyen Demirağ, son 
üç yılda üçüncü kez gözaltına alındığını söyledi. Bir baka dava nedeniyle aldı 
kontrol altında imza veren Demirağ, bir süre önce bir grubun sopalı saldırısında 
yaralanmıştı.

17 ARALIK

 » Cumhuriyet Gazetesi davasında Yargıtay’ın verdiği bozma kararına dire-
nen İstanbul 27’nci Ağır ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, “gazetecilerin suç 
işlediklerine dair vicdani kanaatin oluştuğu” ifadesi yer aldı. Yargıtay 16’cı Ceza 
Dairesi’nin temyiz başvurularını kabul ettiği hatırlan mahkemenin gerekçeli ka-
rarında, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz ki yukarıda açıklanan birçok delile 
rağmen Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin ‘sanıkların suça iştiraklerinin olmadığı, 
eylemlerinin basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dosya içeri-
sinde mahkumiyetlerine yeterli delil olmadığı, haklarında beraat kararı verilmesi 
gerektiği’ şeklindeki tespitlere katılmak mümkün değildir” denildi.

 » Hrant Dink Vakfı’nın her dört yılda bir yayımladığı Medyada Nefret Söyle-
minin İzlenmesi araştırmasının Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos aylarını kap-
sayan raporlarda, en fala nefret söylemi 1000 metinle Yeni Akit, 47 metinle Diriliş 
Postası’nda yer aldı. Bunları sırasıyla Yeniçağ, Milli Gazete, Milat, Türkiye Star yer 
aldı.

18 ARALIK

 » Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde gözaltına alınan gazeteci Aziz Oruç, ‘terör 
örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kanun Hük-
münde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri olan Oruç, iki yıl 
önce Irak’a gitmişti. Ermenistan üzerinden Avrupa’ya gitmek üzere yaşadığı Sü-
leymaniye kentinden İran’a geçen Aziz Oruç, İran askerleri tarafından yakalandı 
ve 11 Aralık günü Türkiye’ye iade edildi. Doğubayazıt’ta gözaltına alınan ve ser-
best bırakılması için bazı yayın organlarının ve gazeteci örgütlerinin eylem yap-
tığı Aziz Oruç, 7 günlük sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede ‘örgüt üyesi 
olduğu’ iddiasıyla tutuklandı.

 » Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dünya genelinde bu yıl 49 gaze-
tecinin mesleki faaliyetlerinden dolayı öldürüldüğünü, 57 medya çalışanının daz-
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rehin alındığını açıkladı. RSF’nin 2019 yılı raporunda, dünya genelinde halen 389 
gazetecinin cezaevinde olduğu, en çok gazeteci tutuklayan ülkeler sıralamasında 
ilk sırada Çin’in yer aldığı, ardından Mısır, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye’nin 
geldiği kaydedildi.

19 ARALIK

 » Gazeteci kökenli CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TBMM’de bütçe gö-
rüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, halen 3 bin 804 gazetecinin basın kartının 
çeşitli nedenlerle iptal edildiğini belirterek, “Gazetecilerin kartlarının iptaline kim 
karar veriyor?” diye sordu. Basın kartlarının gazetecilerin kimliği olduğunu, Ga-
zetecilerin kimliğini iptal etmek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın işi mi?” 
diye sordu. 

 » Hürriyet gazetesinden sendikalı oldukları gerekçesiyle 25 Ekim 2019 günü 
işten çıkarılan 46 gazeteci, işe iade davası açtı. Gazetecilere, halen yasal hakları ve 
kıdem tazminatları ödenmedi. Arabuluculuk süresinin de sonuçsuz kalması nede-
niyle işe iade davası açan gazetecilerin üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Sendika-
sı’ndan yapılan açıklamada, “46 gazetecinin anayasal hakkını kullanması işveren 
tarafından engellenmiş, gazetecilere yasal hakları verilmemiştir. Medya sahipleri 
bilmelidir ki TGS bu hukuksuzluğa göz yummayacaktır” denildi.

20 ARALIK

 » Cumhuriyet Gazetesi, bugün ‘Şeriat Çalıştayı’ manşeti nedeniyle Akit TV’nin 
sunucusu tarafından tehdit edildi. Sunucu Fatih Dağıstanlı sabah günlük gazete-
lerin değerlendirildiği ‘Manşetlerin Dili’ programında, Cumhuriyet’in ‘Şeriat Ça-
lıştayı’ manşetini ekrana getirdi. Sunucu Dağıstanlı, Cumhuriyet’i ve haberi ya-
zan Işık Kansu’yu şu sözlerle tehdit etti: “Şeriat Çalıştayı, Işık Kansu yazıyor..  Ben 
içerisine bakmadım ama Cumhuriyet’te ‘Şeriat Çalıştayı’ diye kocaman yazmışlar... 
Bunu görünce bana yetti... Madem Cumhuriyet şeriata savaş açtı, hep birlikte gide-
lim Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım.”  Akit TV’nin bu tehdidine 
başta Basın Konseyi olmak üzere meslek örgütleri ve hukukçular tepki gösterdi. 
Basın Konseyi, yaptığı açıklamada “Gazetecilerin hedef gösterilmesi kabul edile-
mez” diyerek yargıyı göreve çağırdı. 
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Cumhuriyet Gazetesi 

BASIN KONSEYİ: 
GAZETECİLERİN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ.

Akit TV sunucusu Fatih Dağıstanlı, canlı yayında manşetini beğenmedi-
ği Cumhuriyet Gazetesi’ni ve yazar Işık Kansu’yu ‘bomba’ ile tehdit etmiştir. 
Günlük gazetelerin değerlendirildiği ‘Manşetlerin Dili’ programı sunucusu, 
Cumhuriyet’in ‘Şeriat Çalıştayı’ manşetini ekrana getirdikten sonra, “Şeriat Ça-
lıştayı, Işık Kansu yazıyor..  Ben içerisine bakmadım ama Cumhuriyet’te ‘Şeriat 
Çalıştayı’ diye kocaman yazmışlar... Bunu görünce bana yetti... Madem Cum-
huriyet şeriata savaş açtı, hep birlikte gidelim Cumhuriyet gazetesi önüne bir el 
bombası atalım” ifadelerini kullanmıştır. Bir sunucu bu sözleri nasıl söyler, bu 
cüreti nereden alır? Hakkında neden işlem yapılmaz?  Anlaşılır gibi değil. Bu 
sözlerle bir gazete ve bir gazeteci, geçmişte şehit edilen onlarca gazetecinin ka-
tili karanlık odakların  bombacılarına hedef gösterilmiştir. Bu sözler doğrudan 
tehdittir, nefret söylemidir. Demokratik hukuk devletlerinde basın özgürdür; 
gazetecilerin hedef gösterilmesi, tehdit edilmesi asla ve asla kabul edilemez. Yar-
gının iş işten geçmeden derhal devreye girmesini, Cumhuriyet Gazetesi ve Işık 
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Kansu’yu açıkça tehdit eden sunucu Fatih Dağıstanlı ve Akit TV hakkında gere-
ken yasal işlemi başlatmasını bekliyor, olayın takipçisi  olacağımızı bildiriyoruz. 
 

21 ARALIK

 » Basın İlan Kurumu Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün Aziz Nesin’in bir 
öyküsünü alıntılayarak kaleme aldığı ’Barış Pınarı’ başlıklı yazısı nedeniyle gaze-
teye 17 gün ilan ve reklam akışını durdurma cezası verdi. Cumhuriyet internet 
sitesindeki “RTÜK Cezası’ başlıklı haber için 2 günlük ceza kesildi. Basın İlan 
Kurumu’nun bu kararı, ‘Yazıda Barış Pınarı operasyonuna karşı çıkılıp küçüm-
senmesi’ ve ‘yazıda ‘b.. ‘kelimesinin kullanılması’ gerekçeleriyle alındığı belirtildi. 
RTÜK Başkanlığı’nın şikayeti üzerine verilen 2 günlük ilan kesme cezasının gerek-
çesi olarak da  ‘haber başlığında haberin içeriğinin saptırılarak çelişki yaratıldığı’ 
gösterildi.

 » Halk TV Genel Müdürlüğü görevine deneyimli gazeteci ve televizyoncu 
Sedat Bozkurt getirildi. Daha önce birçok gazete ajans ve televizyonlarda görev 
yapan Sedat Bozkurt, en son Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yürütüyordu. 
Halk TV’de Serhan Asker’in istifasının ardından yeniden yapılanmaya giden Halk 
TV’de geçen nisan ayında genel müdür olan Serhan Asker, 16 Aralık 2019 tarihin-
de bu görevinden istifa etmişti.

22 ARALIK
 » Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018 tarihinde 

öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan’da görülen dava 5 sa-
nık hakkında idam, 3 sanığa da toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Suudi Arbistan 
Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad’da düzenlediği basın toplantısında 
davada yargılanan 11 sanıktan 5’inin idama mahkum edildiğini; cinayetin üstü-
nü örtmekle suçlanan 3 sanığın toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını; da-
vada yargılanan isimlerden Veliaht Prens Salman’a yakın El Kahtani, eski İstih-
barat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu 
Muhammed El Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı. Kararın 
temyize açık olduğunu belirten Şelan eş- Şelan, kararın temyize açık olduğunu, 
kesinleşmediği için hangi sanığın hangi cezaya çarptırıldığını karar kesinleşince 
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açıklayacaklarını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklama-
da kararın beklentileri karşılamadığını belirterek tepki gösterdi.

 » Cumhuriyet Gazetesine yönelik Akit TV sunucunun ‘Toplanıp Cumhuriyet 
Gazetesi’nin önüne bir el bombası atalım’ tehdidi, gazete binasının önünde düzen-
lenen eylemle protesto edildi. Burada yapılan açıklama bu tehdit karısında derhal 
soruşturma başlatması gereken savcıların, katliam çağrısını seyretmekle yetindiği 
öne sürüldü. Cumhuriyet Gazetesi’nin hiç bir zaman susmadığı ve susmayacağı 
dile getirilen açıklamalarda “Bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz” denildi.

24 ARALIK

 » Akit TV sunucusunun canlı yayında “Hadi hep birlikte gidelim Cumhuriyet 
gazetesi önün bir el bombası atalım’ sözleriyle tehdit edip hedef gösterdiği Cum-
huriyet gazetesi suç duyurusunda bulundu. Gazete avukatı Buket Yazıcı tarafından 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık baş-
vurunun üzerinden bir saat geçmeden yetkisizlik kararı vererek, suç duyurusunu 
Akit TV’nin bulunduğu yer olan Küçükçekmece Başsavcılığı’na gönderdi.  Avukat 
Yazıcı, “Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bir hakim veya mahkeme yetkili ol-
masa bile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yargı çerçevesi içinde gereken 
işlemleri yapar” dedi.

25 ARALIK

 » Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Kavala yargılandığı davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘derhal 
bırakılsın’ kararına karşın tahliye edilmedi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen davanın duruşmasına Osman Kavala ile  8 tutuksuz sanık ve avu-
katları katıldı. Kavala’nın avukatları müvekkilleri hakkında AİHM kararının resmi 
Türkçe çevirisin sundu ve tahliyesini istedi. Mahkeme, AİHM kararının kesin olup 
olmadığının Adalet Bakanlığı’na sorulduğunu ve cevabın beklendiğini belirterek 
tahliye istemini reddetti.  Mahkeme ayrıca, Gezi olaylarında Ali İsmail Korkmaz’ın 
ölümünden sorumlu olarak mahkum olan polis Mevlüt Sarıdoğan’ın olaylardan 
zarar gördüğü iddiasıyla davaya şikayetçi olarak katılmasını kabul etti.

 » İsveç’te bulunan ve Türkiye’ye iade talebi reddedilen gazeteci Ragıp Zara-
kolu’nun mal varlığına el konuldu. KCK İstanbul Ana Davası yargılanan Zarako-
lu’nun avukatı Şennur Bayboğa, müvekkilinin  başka davalarının bulunduğunu da 
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hatırlatarak, “Başka mahkemelerde müebbet ceza ile yargılanmasına rağmen isti-
nabe yoluyla savunmasının alınması talebimiz kabul edildi. Biz istinabe yoluyla sa-
vunma alınabileceği talebimizi tekrar ediyoruz” dedi. Mahkeme ise Zarakolu’nun 
‘duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulunan mallarına, hak ve 
alacaklarına ve SGK tarafından yapılan ödemelere el konulmasına’ karar verdi.

26 ARALIK

 » CNN Türk haber sunucusu Beste Uyanık, kamuoyunda büyük tepki çeken 
termik santrallere filtre takmadan iki buçuk yıl daha üretim izni verilmesini des-
tekleyen haberi nedeniyle işinden oldu. Beste Uyanık, kendi hazırlayıp sunduğu 
haberde termik santral bacalarına filtre takmanın maliyetini anlatmış, süre uza-
tılmasını haklı göstermişti. Haberde, bacalara filtre takılmaya zorlanırsa maliye-
tinden dolayı santrallerin kapanacağı, evler ışıksız kalacağı, metroların sefer dü-
zenleyemeyeceği sefer düzenleyemeyecek, makinelerin çalışmayacağı anlatılmıştı. 
Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan haberin ardından bir süredir izne çıkartı-
lan Uyanık, CNN Türk’ten ayrıldı. Uyanık, sosyal medya hesabından yaptığı pay-
laşımda kovulduğu iddialarını yalanlayarak “CNN Türk ekranında kendi isteğimle 
yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası 
yüklerim ağır geldi.. Geride kalan arkadaşlara başarılar” ifadelerini kullandı. Uya-
nık CNN Türk yönetimini hedef olan ikinci bir paylaşımında ise “Bir televizyon 
kanalında kimse kafasına göre haber yapmaz, yapamaz. Önce editörlerin sonra 
haber müdürlerinin ve genel müdürün gözetiminde hazırlanır her şey” dedi.

 » Rusya’da devlet televizyonu Rossiya- 24 muhabiri Alisa Yarovskaya, basın 
toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sorduğu soru nedeniyle işin-
den oldu. Putin’in yaptığı basın toplantısına takip eden Yarovskaya, Sibirya’da 
tamamlanamayan bir köprü projesini gündeme getirdi ve bunun nedenini sordu. 
Putin bunda sorumluluğun kendisinde değil bölge valisinde olduğunu söyledi. 
Televizyon yönetiminin “Putin’e neden böyle bir soru sordun” diyerek baskı yap-
ması üzerine Alisa Yarovskaya’nın istifa ettiği açıklandı.

27 ARALIK

 » Sözcü Gazetesi’nin sahibi, bazı yazar ve yöneticileri hakkında, ‘FETÖ’ye 
yardım’ suçlamasıyla yargılandıkları dava sonuçlandı. Hukuka aykırı yöntemlerle 
başlatılıp sürdürülen davada, Cumhuriyet Gazetesi davası ve benzerlerinde olduğu 
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gibi bir kez daha gazetecilik mahkum edildi. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkeme-
si, yıllardır FETÖ ile mücadele eden Sözcü yazar ve yöneticilerinden 7 kişiyi, ‘örgüt 
üyesi olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek FETÖ’ye yardım etmek’ suçlamasıyla 
ağır hapis cezalarına çarptırdı. Yurt dışında olduğu ve ifadesinin alınamadığı ge-
rekçesiyle Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ayıran mahkeme, Sözcü 
yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay 15’er gün; Genel Yayın Yö-
netmeni Metin Yılmaz ve İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e 3 
yıl 4’er ay; muhabirler muhabir Gökmen Ulu ve Yonca Yürekli’ye 2 yıl 1’er ay hapis 
cezası verdi. Sözcü Gazetesi’nin avukatları kararın hukuki değil siyasi olduğunu 
belirterek itiraz edeceklerini söyledi. Bu durumda dosya önce İstinaf Mahkeme-
si’ne ardından Yargıtay’a gidecek. Sözcü gazetesi davasında verilen mahkumiyet 
kararları hukukçular ve siyasiler başta olmak üzere geniş kesimlerce tepkiyle kar-
şılandı. Başta Basın Konseyi olmak üzere basın meslek kuruluşları da yaptıkları 
açıklamalarda karar tepkilerini dile getirdi. Sözcü gazeteci yazar ve yöneticilerinin 
mahkum edilmesi haberi uluslararası basında da geniş yer aldı. Gazeteler ve ajans-
lar ‘Türkiye’de muhalif gazetecilere terör suçlamasıyla ceza verildi’, ‘Seküler yanın 
direği Sözcü yazarları mahkum edildi’ başlıklarını kullandı. 

 
 

Sözcü Gazetesi 
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BASIN KONSEYİ: 
SÖZCÜ’YE YAĞDIRILAN FETÖ CEZALARI AYIBIMIZDIR

Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan zorlama   FETÖ   ile 
ilişkilendirme  davasından gazetecilere yağdırılan cezalar, hukukun tüket-
tirilme çabalarının bir göstergesidir.  Ayıbımızdır.   Gerçek olmadığı halde, 
aylardır sözde iddiaların yer aldığı iddianamenin tek tek belgeleriyle çürü-
tülmesine karsın,  mahkemede Sözcü yazarlarıyla yöneticilerine basın tarihi-
ne kara bir sayfa olarak geçecek bu kararlar, hukuk adına da utancımız oldu.   
Yazarların, muhabirlerin kelimelerine, atılan başlıklara yapılan suçlamaları ka-
bul etmemiz olanaksız. Zorlama kararlar, suçlanan gazetecilerin üstüne yapış-
maz.   Okurları onları yıllardır iyi bilir ve sahiplenirler. ‘Yüce mahkemelerin’ 
salonlarından yağdırılan cezalardan utanç duyarız ama gazetecilik yapmaya da 
davam ederiz. Çünkü gazetecilik suç değildir.  Sözcü gazetecilerinin de yoluna 
devam edeceklerini, yılmayacaklarını biliyoruz. Sözcü’den FETÖ çıkmaz.

Sözcü yazarlarına sesleniyoruz: Bu da geçer. 
BASIN KONSEYİ

28 ARALIK

 » Gazeteci Murat İde, evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. KRT’de 
program yapan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde, gece televizyondaki programı-
nın tamamlanmasının ardından otomobiliyle evine giderken takibe alandı. İde, 
evinin önüne geldiğinde 7-8 kişilik grubun saldırısına uğradı. Aynı zamanda İyi 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanlığını da yapan Murat İde, 
kendini korumak için ruhsatlı silahını çekince saldırganlar kaçtı. Polisin başlattı-
ğı soruşturmada, saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Gözaltına 
alınanlardan 1’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5 kişi de çıka-
rıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Basın Konseyi başta 
olmak üzere basın meslek kuruluşları saldırıyı kınadı. 
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BASIN KONSEYİ: 
MURAT İDE’YE SALDIRIYI NEFRETLE KANIYORUZ

KRT TV programcısı, Yenicağ Gazetesi yazarı, gazeteci Murat İde’ye evi-
nin önünde   yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz. Programını tamamladıktan 
sonra aracına binip evine doğru giderken yakın izlemeyle kapısına kadar takip 
edilen İde’nin bir grup saldırganın kapıda sopalı yumruklu saldırısına uğrama-
sı, aslında halkın haber alma hakkına saldırıdır. Ruhsatlı silahını kendini koru-
mak için havaya doğrultması karşısında saldırganlar kaçarlarken, Murat İde de 
canını kurtarmıştır. Yazılarına ve televizyonda söylediklerine tahammül edeme-
yenlerin kimliklerinin derhal açıklanmasını ve gereken cezaya çarptırılmaları-
nı bekliyoruz. Bu tür saldırılarla, yumruklarla gerçek gazeteciler yıldırılamaz. 
Kendi gerçeğinden korkanların bu tür yanlışlardan dönmelerinin doğru olacağını 
hatırIatıyor, Murat İde’ye geçmiş olsun diyoruz.

BASIN KONSEYİ

29 ARALIK

 » Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, hakkında yakalama kararı 
olduğu gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağa binerken gözaltına alın-
dı. Hayvan haklarını savunan gazeteci olarak bilinen Zülal Kalkandelen’in, hak-
kında yapılan şikayet nedeniyle yakalama kararı verildiği, bu nedenle gözaltına 
alındığı belirtildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan polis eşliğinde Kartal Adliyesi 
Adliyesi’ne götürülen Kalkandelen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 » RADYO VE Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçi-
len üyesi İlhan Taşçı, kurulun bir yıllık faaliyetleriyle ilgili rapor hazırladı. 2019 yı-
lında başta  kadınlara yönelik olmak üzere dizilerdeki şiddet görüntülerinin şika-
yet edilen konuların başında geldiğini belirten Taşçı, RTÜK’ün karnesinin iktidarı 
destekleyen kanallardaki ihlallerin cezasız kaldığını ortaya koyduğunu öne sürdü. 
Taşçı, “Herkes görüyor, duyuyor, rahatsız oluyor, tepki gösteriyor bir tek RTÜK 
harekete geçmiyor” dedi. Gazeteci kökenli CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de  
RTÜK’ün  bir yıl içinde 12 kanal, bir radyo ve 23 yayına  toplam 3 milyon  854 bin 
476 liralık parna cezası uyguladığını söyledi.
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30 ARALIK

 » Medyaya yönelik hak ihlalleri raporunu açıklayan eski CHP Milletvekili Ba-
rış Yarkadaş, gazetecilerin iktidarın sistematik baskısına maruz kaldığını söyledi.  
Gazetecilerin 2019 yılında 773 kez hakim karşısına çıktığını kaydeden Yarkadaş, 
hayatları FETÖ ile mücadeleyle geçen Sözcü yazar ve yöneticilerinin hiçbir kanıt 
olmadığı halde bu örgüte yardım etmekten mahkum edilmelerini ve Cumhuriyet 
davasını bu baskıların örneği olduğu savundu. Yarkadaş’ın açıkladığı raporda, 150 
gazeteci ve çalıştığı kurumların SETA tarafından fişlendiği; 140 internet sitesi ve 
sosyal medya hesaplarına erişim engeli konulduğu, 3 gazetenin ilan ve reklamları-
nın Basın İlan Kurumu tarafından kesildiği, bir çok kitap ve derginin toplatıldığı,5 
gazetecinin evinin polis tarafından basıldığı, muhalif olarak bilenen gazete ve ka-
nallara akreditasyon uygulandığı da yer aldı. 

 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘Spor Saati’ programına yorumcu 
olarak katılan gazeteci Fatih Altaylı’nın, Türkiye Futbol Federasyonu  ve Başkan 
Nihat Özdemir’e yönelik sözleri nedeniyle Habertürk Televizyonu’na  ceza verdi. 
Altaylı’nın “Bu federasyon hadımdır. Bu federasyon iktidarsızdır. Nihat Özdemir 
oraya laf olsun diye süs olsun diye konulmuştur” ifadelerinin ‘insan onuruna ay-
kırı’ olduğu gerekçesiyle RTÜK yüzde 1 para cezası uyguladı.

31 ARALIK

 » Türk Medya Grubu’na ait Star ve Güneş gazeteleri bayilerde son kez okurla-
rıyla buluştu. Star Gazetesi kağıt baskısına son verirken, Güneş gazetesinin Akşam 
gazetesinin eki olarak verileceği belirtildi. Star gazetesi son sayısında, artık dijital 
ortamda yayını sürdüreceğini duyurdu. Türk Medya Grubu’nun ekonomik sıkın-
tılar nedeniyle küçülmeye gideceği uzun süredir konuşuluyordu. Star Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, kağıt baskısındaki son yazısında “Sürdü-
rülebilir ve aktif gazetecilik ancak dijital platformda mümkündür. Artık günün her 
anı beraberiz, bizi böyle daha çok seveceksiniz. Star yeniden doğuyor” ifadelerini 
kullandı.

 » Türkiye’nin dünyada yargı bağımsızlığı açısından 2007 yılında 52’inci sıra-
dayken bugün 104’üncü sıraya gerilediği açıklandı. Yine OECD üyesi 41 ülke ara-
sında Türkiye yargı bağımsızlığında son sıralarda yer aldı.
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Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’nin Türkiye’de erişime engellenmesiyle ilgili 
yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme oy çokluğu ile verdiği karar-
da ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
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2019
 YIL  SONU 

BASIN TOPLANTISI



-236-

BASIN KONSEYİ BAŞKANI PINAR TÜRENÇ’İN
27 ARALIK’TA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Basın Konseyi’nin yıl sonu basın toplantısında Başkan Pınar Türenç, 
medyanın ateş çemberinden geçtiğini dile getirdi.
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Hepinizin Yeni yılını en içten dileklerle kutluyoruz.
Hoş geldiniz.
Her yıl olduğu gibi, geçen yılın değerlendirmesini yapmak üzere ve yeni yıldan 

beklentilerimizi dile getirmek için bira raya geldik. 
Geçen yıl bir önceki yılın muhasebesini yaparken, ‘’bir daha böyle bir yıl yaşan-

mamasını’’ dilemiştik.
Ne var ki 2019’u tamamlarken, daha iç açıcı bir tabloyu yaşayamadığımızı söy-

lemek zorundayız.
Basın Konseyi olarak, tüm bir yıl boyunca:
Yine basın özgürlüğüne vurulan darbelerden, gazeteciliğin kodlarıyla oynan-

masından, gazetecilik yapılamayan ortamdan, işsiz kalan gazetecilerden, keyfi uy-
gulamalardan, baskılardan, yıldırma politikalarından, hapisteki  gazetecilerin öz-
gür kalamamalarından, ilan ve reklamların devlet eliyle yandaş medyaya nasıl pay 
edildiğinden, kanunların, yönetmeliklerinin nasıl delindiğinden.

TEK SESLİ MEDYANIN HALKIN HABER ALMA HAKKINI BOĞDUĞUNU 
haykırıp, kararlı duruşumuzu her yaşanan olumsuz gelişmede dile getirdik getir-
meye de devam edeceğiz.

Bu olumsuz tablonun özetini yaparken, Basın Konseyi’nin de girişimleriyle, 
önemli bir gelişmeyi yine dikkatinize getirmek istiyoruz.

33 yıldır ifade ve basın özgürlüğünün yılmaz savunucusu ve medya etik değer-
lerimizin yerleşebilmesi için çalışan Basın Konseyi, 2019 yılında, emsal olabilecek 
önemli bir kararın alınmasında çok önemli rol oynadığı için gururluyuz. 

Bu kararı yeniden hatırlatmak isteriz: 
2014 yılında MİT TIR’ları haberine getirilen yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin
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Başvurumuz, Anayasa Mahkemesi’nce ancak bu yıl sonuçlandırıldı ve yayın 
yasağı kaldırıldı. Adalet ancak bu yolla, 5 yıl gecikmeyle de olsa tecelli etti. 

Ve bu emsal karar Basın Konseyi’nin çabalarıyla da basın tarihimize geçmiş 
oldu.

Basın Konseyi Yüksek kurulu, bir kuyumcu titizliği içinde başvurulan onlarca 
etik ihlaliyle ilgili şikayet dosyalarını karara bağladı. Ulusal ve uluslararası alan-
daki gelişmeleri de yakından takip ederek, anında tepkisini yayınlamaktan kaçın-
madı.

Sadece ulusal basın değil, yerel basının sorunlarıyla da yakından ilgilenildi.
Onlarla toplantılar yaptık, basının sorunlarını paylaştık.
 Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içinde, toplantılara 

katıldık.
2019 da, Belgrad’da Balkan Ülkeleri Medya Özdenetim Toplantısı; Üsküp’te 

Balkan Ülkeleri Basın Konseyleri Bölgesel Toplantısı; Bakü’de Dünya Basın Kon-
seyleri Birliği  Toplantısı ve  Tiflis’te yapılan  Avrupa  Basın Konseyleri  toplantısı 
katıldığımız uluslararası toplantılar oldu.

 Ayrıca UNESCO ve AB nezdindeki yurt içi toplantılara katıldık.

Bildiğiniz gibi Basın Konseyi Türk medyasını uluslararası alanda temsil eden 
başlıca kuruluştur. Dünya Basın Konseyleri Birliği’yle, Avrupa Basın Konseyleri 
Birliği’nin üyesidir, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Kuruluşu sta-
tüsündedir. Bu konumumuz sayesinde, uluslararası alanda ses getiren faaliyetleri 
de başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de son yılların en önemli medya etkinliği olan ‘Medyada Özdenetimin 
Önemi’

ve ‘Dijital Çağda Özdenetim’ konferansını gerçekleştirdik. İstanbul’da Mart 
2019 tarihinde UNESCO iş birliği ile düzenlediğimiz konferansa Avrupa’daki Ba-
sın Konseyi başkanları ve medya etiği konusunda faaliyet gösteren uluslararası 
kuruluşların temsilcileri de katıldı. Gazeteciler hukukçular ve akademisyenlerin 
sunum yaptığı konferansı, Türkiye’nin  birçok  ilinin gazeteciler cemiyetlerinin 
başkanları, çok sayıda gazeteci ve televizyoncu ile akademisyen ve hukukçu, siya-
setçi ilgiyle takip etti.
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ATEŞ ÇEMBERİNDEYİZ

Faaliyetlerimizi sürdürürken, kuşkusuz her şeyin öncesinde basın özgürlüğü-
nün yerleşmesi için harcadığımız çaba yıllardır devam etmektedir. 

Maalesef 2019 yılı, bir önceki yıldan daha karanlık günleri, ayları bize getirdi. 
2018’de olduğu gibi, yine Türk basını tam bir ateş çemberinden geçti.

 » Gazetecilik faaliyeti yine ‘terör’ sayıldı, gazeteciler yine ağır cezalara çarptı-
rıldı. Ve 2019 yılını gazeteciler yine cezaevlerinde geçirdi. 

 » Eleştirel gazetecilik ‘teröristlik’ sayıldı, soruşturmalar açıldı, meslektaşları-
mız tutuklandı.

 » Gazetecilerin mesaisi haber peşinden çok, haklarında açılan davalar nede-
niyle adliye koridorlarında geçti.

 » Birçok gazeteci yaptıkları haberler ve yazdıkları yazılar nedeniyle ‘iktidar 
muhalifi hatta ‘terörist’ diye fişlendi, hedef gösterildi. Üzerlerine tetikçiler salındı, 
hayatlarına kastedildi, linç girişimine uğradı, saldırılarda yaralandı, günlerce has-
tanede yattı. En son gazeteci Murat İde’ye saldıranlar da ellerini kollarını sallaya 
sallaya gezmeye çoktan başladılar.

 » Cumhurbaşkanlığı haber alanı, gazeteciler için 2019 da   yine ‘’kısıtlı alan’’ 
olmaya devam etti. Cumhurbaşkanı ve diğer hükümet yetkililerinin basın toplan-
tılarında, yine danışmanları marifetiyle, önceden gazetecilerden soruları toplandı. 
Sakıncalı bulunanlara soru sorma vizesi verilmedi. Sakıncalı sorular olarak belir-
lenenler elendi. Halkın haber alma hakkını yerine getirmekle görevli muhabirlere 
söz hakkı verilmedi.

Açıklık, şeffaflık ilkesi 2019 da yine yok sayıldı.
Gazetecilik susturuldu.
Böylece halkın da gerçeği öğrenme hakkı yasalara rağmen çiğnendi.

ÖZGÜRLÜK KARNEMİZ UTANÇ VERİCİ

Bu olup bitenler, Türkiye’nin demokrasi ve basın özgürlüğü karnesinin maale-
sef çok kötü olmasına yol açtı. Uluslararası saygın kuruluşların yayınladığı  utanç 
tablosundaki yerimizi belirtmek istiyorum:

 
 » Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 157’nci sıradayız. 
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 » Dünya Demokrasi Endeksi’nde, 167 ülke arasında 110’uncu ülkeyiz. 
 » Cezaevinde en çok gazetecinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada. 

(İlk 5 sıra şöyle: Çin, Türkiye,  Mısır, Suudi Arabistan, Eritre) Yani demokrasinin 
yaşatılmadığı ülkeler arasında anılmaktayız.

 Özetle: TÜRKİYE, siyah ve gri tablodan 2019 yılında da çıkamadı.

BASIN EKONOMİK KUŞATMA ALTINDA

Medyamız, bir yandan her fırsatta özgürlükleri kısıtlayan siyasal iktidar ve onun 
siyasallaştırdığı yargının; diğer yandan maliyetlerin artmasıyla giderek ağırlaşan 
ekonomik krizin kuşatması altında yaşam mücadelesi vermeye devam etmekte.

Özellikle yazılı basın, hiçbir dönemde karşılaşmadığı kadar ağır ekonomik kriz 
yaşıyor.

Yüzlerce yerel gazete ve televizyon kapanırken, kamu kaynaklarından fonla-
nanlar dışında kalan ve bağımsız yayıncılık yapan bir kaç ulusal gazete ve televiz-
yon ağırlaşan ekonomik koşullarda ayakta kalmaya çalışıyor. 

Tablo çalışanlar için çok daha vahim. 
Gazeteler, televizyonlar ekonomik koşulları
gerekçe göstererek, mesleğinde başarılara imza atan gazetecilerin iş akitlerini
feshediyor.
Bugün 10 binin üzerinde gazeteci işsiz.
 
İKTİDARIN HEDEFİ: ‘TEK SESLİ MEDYA’

 » Daha fazla demokrasi ve özgürlük vaadiyle getirilen Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nde hem demokrasimiz hem ifade ve basın özgürlüğü maalesef An-
tidemokratik uygulamalarla her gün biraz daha yok ediliyor.

 » İfade ve basın özgürlüğü önüne her gün yeni engeller çıkarılıyor.
 » Sansür ve oto-sansür, gazetecilik faaliyetini engellerken, halkın haber alma 

hakkı da yok sayılıyor.
 » Gazetelerin ve televizyonların yüzde 90’ını ele geçirilirken ve bunların nere-

deyse tek
 » Merkezden yönetilir olması, ‘tek sesli medya’ yaratma çabaları, hepimizi ür-

kütüyor.
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 » Bu hedefe ulaşmak için her yol deneniyor.
 » Demokratik hukuk devletinde bağımsız olması gereken YARGI,
 » Yasa ve yönetmeliklerine göre tarafsız ve objektif kıstaslara göre görev yap-

ması gereken Basın İlan Kurumu (BİK)
 » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi kurumlar, bugün basına karşı 

İKTİDAR SOPASI görünümü ile yaşatılıyor.
 » Yargı siyasi yönetimin hoşuna gitmeyen haber, köşe yazısı, hatta sosyal med-

ya paylaşımları için anında soruşturma başlatılıyor. Ardından ağır ceza ve altın-
dan kalkılamayan tazminat davaları açılıyor. İddianamelerde gazetecilik faaliyeti 
‘terör eylemi’ gösterilip, sonunda idam karşılığı olan ‘ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis’ cezaları verilebiliyor.

 »  Cumhurbaşkanına hakaret davalarının sayısı korkunç boyutlara ulaştı. 
 » Yedi yıllık görev süresinde Kenan Evren’e hakaretten 340, Turgut Özal’a ha-

karetten 207, Süleyman Demirel’e hakaretten 158, Ahmet Necdet Sezer’e hakaret-
ten 163, Abdullah Gül’e hakaretten 848 dava açılırken, Recep Tayyip Erdoğan’a 
hakaretten tam 17 bin 406 dava açıldı. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlarına haka-
retten açılan davaların yüzde 91’ini, 2014’te Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip 
Erdoğan’a ilişkin açılan davalar oluşturdu.

 » Adalet Bakanlığı’nın, yargının bozulan imajını düzelteceği iddiasıyla hazır-
ladığı ve yasalaşan Yargı Reformu Paketi de birkaç tahliye dışında maalesef işe 
yaramadı.

 » Dağ fare doğurdu. Zira, onlarca gazeteci hale cezaevinde. 
 » Akla ziyan iddianameyle açılan Sözcü davasında yılın son günlerinde yağ-

dırılan cezalar, hukukun tükettirilme çabalarından başka bir şey değildir. Sözcü 
yazarlarına getirilen mahkumiyetler, ayıbımızdır. Bu yanlıştan en yakın zamanda 
dönülmesini bekliyoruz. Cumhuriyet gazetesi davasında ise Yargıtay, beraat ka-
rarı verilmesini isteyerek mahkumiyet kararlarını bozdu, ancak buna uymayan 
yerel mahkeme aynı mahkumiyet kararlarında ‘vicdani kanaat’ gerekçesiyle di-
rendi. Sanki yerel mahkemedeki hakimin ‘vicdani kanaati’, Yargıtay’daki hakimin 
‘vicdani kanaatinden’ üstünmüş gibi. Kamuoyu vicdanında ve okurlar nezdinde 
hiçbir şekilde kabul görmeyen bu kararlar zorlamadır. Hiçbir suçlama, mesleğini 
yapan gazetecilerin üzerine yapışmaz. Ve hukuk adına da utancımızdır.
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 RTÜK. CEZA YAĞDIRIYOR

-Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) özgür ve eleştirel habercilik yapan te-
levizyon kanalları üzerinde iktidarın sopası olarak kullanılıyor. RTÜK, yayınlarda 
iktidarı eleştiren kanallara insafsızca yayın durdurma ve idari para cezaları uy-
guluyor, eleştirel haberciliğe çok ağır faturalar kesiyor. Oysa gazetecilik eleştirel 
bakışla yapılınca değerlidir.

 » RTÜK’ün siyasi bakış açısıyla aldığı ağır yayın durdurma ve idari para ceza-
larına, özgür yayıncılık yapan onlarca yerel televizyon da muhatap oluyor, hatta 
lisans iptalleri yapılıyor.

 » Aynı RTÜK, iktidarı destekleyen kanallar hakkındaki ihlal şikayetlerini gün-
deme bile almıyor. Alsa da Üst Kurul’da çoğunluğa sahip iktidar temsilcilerinin 
oylarıyla ceza verilmiyor.

 » RTÜK’te yapılan haksızlıkları dile getiren Üst Kurul üyesi barınamıyor. Ga-
zeteci Faruk Bildirici’nin, sadece kurumda olup bitenleri anlattı diye, tartışmalı bir 
oylama ile Üst Kurul üyeliğinin düşürülmesi buna bir örnektir.

 » RTÜK’te iktidar kontenjanından gelen üyeler çoğunluktadır. Oysa Basın öz-
gürlüğü ve Üst Kurul’un uyması gereken ilkeler bir yana bırakılarak, blok olarak 
hareket edilmesi, baştan yanlışımızdır.

 
BASIN İLAN KURUMU TAM BİR BASKI UNSURU 

Gazetelere resmi ilan ve reklamları adil olarak dağıtmak ve yerel basını destek-
lemekle görevli Basın İlan Kurumu (BİK), özerk konumunu yitirmiştir.

 » Resmi ilan ve reklamları iktidarı destekleyen ve şişirilmiş tirajlı gazetelere 
akıtan BİK, bağımsız ve özgür yayın yapan gazetelere ambargo uygulamaktadır. 
İktidar yanlısı olmadıkları için BİK’in ilan kesme cezası verdiği yüzlerce yerel ga-
zete ya kapanmış ya da zarar ederek yayınını sürdürmektedir.

 » BİK’in bu uygulamalarına örnek, yüzlerce yerel gazetenin yanı sıra ulusal 
yayın yapan Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin ilanlarının kesilmesidir. Cum-
huriyet’in bir köşe yazısından dolayı; Birgün’ün de haberin alındığı ajans belirtil-
mediği bahanesiyle günlerce resmi ilanları kesilmiştir. Oysa aynı durumda olan 
iktidar yanlısı gazetelere bu uygulama yapılmamaktadır.
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BASIN KARTLARI KİMLİĞİMİZDİ, KEYFİLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da gazetecilere karşı yine ‘iktidar sopa-
sı’ gibi kullanılmakta. Gazetecilerin kimlik belgesi olan ve yıllarca Basın Yayın Ge-
nel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartları, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi ile birlikte kadroları gazetecilikle ilişkisi olmayan kişilerle doldurulan 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca verilmekte.

 » Yönetmelik değiştirildi. Basın Kartı alabilmek için objektif kıstaslar yerine 
sübjektif kıstaslar getirildi. Basın Kartı Komisyonu’ndan gazeteci meslek örgütle-
rinin temsilcileri çıkarıldı. Bugün gerçek gazetecilerin temsil edilmediği bu komis-
yonca 3 bin 804 gazetecinin basın kartı iptal edildi.

 » Bir kalemde, turkuaz renge dönüştürülen Sarı Basın Kartları, gazeteci-
nin kimlik belgesidir. Bu da elimizden alındı.

Kısacası, gazeteciliğin kodlarıyla oynanmaya davam edilmekte.  
 » Basın Konseyi olarak teklifimiz, gazetecilere Basın Kartını, meslek örgütleri-

nin bir araya gelip oluşturacağı kurul tarafından verilmesidir. Bu teklifi biz geçen 
24 Temmuz’da dile getirmiştik. Bu yönde başlatılan çalışmaların içinde olmaya 
devam edeceğiz.

 
Değerli meslektaşlarım
 Bütün bu olumsuzlukları, ifade ve basın özgürlüğü ihlallerini günü gününe 

rapor ederken, her yıl olduğu gibi 2019 Basın Konseyi Basın Özgürlüğü kitabımızı 
da Hazırladık. Yine bu kitabımız medya kuruluşlarına, gazetecilere, gazeteci cemi-
yetlerine, siyasilere, üniversitelere, barolara ulaştırılacak. 

Basın Konseyi bugün kadar yaptığı çalışmalarını ve aktif mücadelesini 2020’de 
de sürdürmeye devam edecektir.

 Hedefimiz tam demokrasinin içinde insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü ile 
çağdaş bir topluma ulaşmaktır. Bunun azim ve kararlılığındayız.

Önemli bir 10 yılın başındayız. Yeni nesillerin yetişeceği 2020’li yıllarda, bu iç 
karartan tablodan çıkacağımızın umudunu yitirmek istemiyoruz.

Karamsarlığa kapılmadan yolumuza devam edeceğimizin bilinciyle; hepini-
zin yeni yılının aydınlık olmasını diliyorum.

Enseyi karartmayacağız. 
Bu meslek bizim.
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Basın toplantında Yüksek kurul üyeleri de hazır bulundu.

Basın toplantımıza gazete ve televizyonlar büyük ilgi gösterdi.
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Milli İrade gazetesi
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Sözcü gazetesi

Evrensel gazetesi
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Cumhuriyet gazetesi 
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BASIN KONSEYİ
YÜKSEK KURULU
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(Oturanlar soldan sağa)
Hüsamettin CİNDORUK (Okur Temsilcisi), Tufan TÜRENÇ (Gazeteci), Tur-

gay NOYAN (Gazeteci), Kenan AKIN (Gazeteci), Okşan ATASOY (Gazeteci) 
(Ayaktakiler soldan sağa) Fehmi KETENCİ (Gazeteci), Ali AYAROĞLU (Gazeteci), 
Doç. Dr. Murat ÖNOK (Konsey İkinci Başkanı), Doğan SATMIŞ (Gazeteci),  Namık 
TAN (Okur Temsilcisi), Pınar TÜRENÇ (Konsey Başkanı), Mustafa EŞMEN (Genel 
Sekreter), Yalçın BÜYÜKDAĞLI (Ulusal Kanal Temsilcisi), Atilla GÖKÇE (Gazete-
ci), Başar YALTI (Okur Temsilcisi), Tamer ATABARUT (Okur Temsilcisi)
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BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU 

1- Pınar TÜRENÇ (Başkan)
2- Murat ÖNOK (2. Başkan Okur Temsilcisi)
3- Tufan TÜRENÇ
4-  Kenan AKIN
5- Atilla GÖKÇE
6- Turgay NOYAN
7- Doğan SATMIŞ
8- Okşan ATASOY
9- Ahu ÖZYURT
10- Yazgülü ALDOĞAN
11- Fehmi KETENCİ
12- Mehmet Emin GÜZBEY
13- Ali AYAROĞLU

OKUYUCU TEMSİLCİLERİ

14- Hüsamettin CİNDORUK
15- Turgut KAZAN
16- Namık TAN
17- Tamer ATABARUT
18- Dr. Başar YALTI
19- Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU
20- Yaman TÖRÜNER
21- Prof. Dr. Hülya YENGİN
22- Hulusi TURGUT
23- Prof. Dr. Muhammet ŞAHİN
24- Oktay HUDUDİ
25- Üstün ÜNÜGÜR
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KURUM TEMSİLCİLERİ

26- Prof. Metin FEYZİOĞLU (TBB Başkanı)
27- Doğan ŞENTÜRK (Fox TV  Haber GYY)
28- Tunca BENGİN (Milliyet)
29- Yüksel ŞENGÜL (Sözcü)
30- Mehmet DURAKOĞLU (İstanbul Baro Başkanı)
31- Erinç SAĞKAN (Ankara Baro Başkanı)
32- Özkan YÜCEL (İzmir Baro Başkanı)
33- Tülay ŞUBATLI (İnternet)
34- Misket DİKMEN (İGC Başkanı)
35- Yılmaz KARACA (TGF Başkanı)
36- Veysi İPEK (GGC Başkanı)
37- Halk TV
38- Yalçın BÜYÜKDAĞLI (Ulusal Kanal)
39- Levent YILDIZ (Kanal B)

BASIN MESLEK İLKELERİ

1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal dü-
zeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.

2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, 
din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

3. Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara 
alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir.

4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağı-
layan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, 
yayın konusu olamaz.

6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruştu-
rulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
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7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı gerektirmedikçe ya-
yınlanamaz.

8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının 
özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürü-
nüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Yayınlarda intihale başvurulamaz..

9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan 
edilemez.

10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul neden-
ler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.

11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, 
siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem 
ve tutumlarla yapmaktan sakınır.

13. Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri 
incitici yayın yapamaz.

14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırak-
mayacak şekilde belirtilir.

15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına 

saygı duyarlar.
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BASIN KONSEYİ 
YÜKSEK KURUL KARARLARI
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DOSYA  NO: 2019 - 01
ŞİKAYETÇİ: Mustafa ÖZFİSTAN 
Adliye Yazı İşleri Müdürü,  Adalet Sarıyı Zemin Kat No 26   NAZİLLİ/AYDIN
ŞİKAYET EDİLEN: Cem ULUCAN 
Aydın Denge Gazetesi köşe yazarı, Ovaeymir Mahallesi 38. Sokak No:6 EFELER/

AYDIN

ŞİKAYET KONUSU:
Aydın’da yayımlanan yerel Aydın Denge gazetesinin 4. sayfasındaki Klozet adlı 

köşede 23.11.2018 günü ‘Pavyondan Toplanan Yazı İşleri Müdürü’ başlıklı yazıda, 
trafik kontrolünde durdurulan kamyonet sürücüsü Muammer Kayalıoğlu’nun al-
kollü olduğu; aynı araçta sürücü yanındaki koltukta oturan ve alkollü olan Adliye 
Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özfistan’ın da polislere müdahale ettiği ve nüfuz kul-
lanarak işlem yapılmamasını istediği ileri sürülmüştür. Nazilli Adliyesi İcra Mah-
kemesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özfistan, yazılanların doğru olmadığı, özel 
hayatına müdahale edildiği, suçlu gösterildiği ve küçük düşürüldüğü iddialarıyla 
şikayette bulunmuştur.

Şikayet edilen Cem Ulucan’ın köşe yazısında, Nazilli’de ‘Barlar Sokağı’ denilen 
pavyonların bulunduğu bölgede, trafik kontrolü yapan polisleri gören 09 PV 526 
plakalı kamyonet sürücüsünün kaçmak istediği, ancak kovalamacada yakalandığı 
belirtildikten sonra şöyle denilmektedir:

“Kamyonetten inen takım elbiseli bir amca alkol kontrolü yapılacak olan şofö-
re ‘Sakın üfleme, ehliyetini verme’ gibi sözlerle engel olmaya çalışır. Polisin işini 
engellemeye çalışan takım elbiseli amca ile polisin tartışması duyarlı bir vatandaş 
tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınır.”

Bu görüntülerin kendisine ulaştığını, videoyu izleyince polise müdahale eden 
kişiyi araştırdığını belirten şikayet edilen gazeteci Cem Ulucan yazısını “Araştırma-
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larım sonuç verdi ve pavyondan çıkan, zil zurna sarhoş olan ve polise işini yaptır-
mamaya çalışan kişinin Nazilli Adliye Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özfistan oldu-
ğunu öğrendim” ifadesini kullanmıştır.

Adliye Yazı İşleri Müdürü Özfistan’ın pavyona gitmesinin ve sarhoş olmasının 
suç sayılamayacağı belirtilen yazıda, ancak adliyede davası olan bir kişiyle neden 
orada olduğunun soruşturulması, nasıl bir çıkar ilişkisi kurulduğunun araştırılma-
sı istenerek şu ifadelere yer verilmiştir:

“Pavyonda da hesabı ona kilitlemişsen, bu kafaları karıştırır. Üstüne üstlük me-
sai dışında görev ve yetkini kullanıp polise kafa tutuyorsan, suç işlemiş oluyorsun. 
Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdelen’in işlem yapan polis memurla-
rının arkasında durduğunu, ayrıca Cumhuriyet Başsavcısının da Adliye Yazı İşleri 
Müdürü Mustafa Özfistan’ı makamına çağırdığını duydum.”

Şikayetçi Mustafa Özfistan 28.11. 2018 tarihinde yaptığı ilk başvuru, ardın-
dan hakkında açılan soruşturma sırasında alınan tanık ifadelerini de eklediği 
10.12.2018 tarihli ek başvurusunda, yazılanların doğru olmadığını, özel hayatına 
müdahale edildiğini, suçlu gösterilip küçük düşürüldüğünü ileri sürmüştür. 

Emniyet Müdürlüğü’nün hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem yapılması 
için savcılığa gönderilen evrakta 2.15 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü Mu-
ammer Kayalıoğlu ile mahalle komşusu olduğunu; bu kişinin adliyedeki davasının 
kendi görev yaptığı mahkemede olmadığını ve olay tarihinden önce sonuçlandı-
ğını belirten şikayetçi Mustafa Özfistan, nüfuz kullanma ve polislere müdahalenin 
söz konusu olmadığını savunmuştur.

Yine kendisi hakkında açılan idari soruşturmada tanık olarak ifade veren Mu-
ammer Kayaoğlu’nun, tesadüfen karşılaştıkları mekanda birlikte eğlendiklerini 
ve hesabı da ortak ödediklerini söylediğini kaydeden şikayetçi Mustafa Özfistan, 
yazıdaki ‘pavyonda hesabı ona kilitlemişsen’ ifadesiyle şeref, onur ve saygınlığının 
hedef alındığını iddia etmiştir. 

Yazıda yer alan ‘pavyondan çıkan’, ‘zil zurna sarhoş’, ‘takım elbiseli amca’ ve ‘po-
lise artizlik yapan’ gibi ifadelerle küçük düşürüldüğüne yer veren şikayetçi, bunların 
araştırılıp soruşturulmadan yazıldığını, gerçek olmadığını belirttiği cevap ve düzelt-
me yazısını gazeteye gönderdiğini, ancak yayımlanmadığını ifade etmiştir.

Başvurusunda, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürüldüğünü, özel hayatı-
na müdahale edildiğini; araştırılmadan ve doğrulatılmadan kendisinin suçlu ilan 
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edildiğini öne süren şikayetçi, yazıyı yazan gazeteci hakkında Basın Meslek İlkele-
ri’nin 4, 5, 6, 9 ve 10’uncu maddelerine göre işlem yapılmasını talep etmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen gazeteci Cem Ulucan’a 10.12. 2018 günü hem 

e-mail, hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Cem Ulucan, 
yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen yazı, Aydın’da yayımlanan yerel Aydın Denge gazetesinin 4. say-

fasındaki  ‘Klozet’ başlıklı köşede yer almıştır. Klişesinde, Klozet başlığının altın-
daki ‘Beğenmedikleriniz için sifonu çekin’ ve ‘Geyik muhabbetleri’ ifadelerinden de 
anlaşılacağı üzere, bu köşede eleştiri ve mizah yazılarına yer verilmekte ve kullanı-
lan üslup da buna uygun olmaktadır.

‘Pavyondan Toplanan Yazı İşleri Müdürü’ başlığı altındaki köşe yazısında önce 
başka bir konu işlenmiş, ardından Nazilli ilçe merkezindeki polisin trafik kontro-
lü sırasında çekilen görüntüler anlatılıp yorumlanmış; eleştirel bir üslupla şikayet 
konusu yazı kaleme alınmıştır.

Hem bu yazıdan hem de şikayetçinin başvurusuna eklediği kendisi hakkında 
adliye bünyesinde açılan soruşturma belgelerinden anlaşılacağı üzere; yazıya konu 
olay, 16.10. 2018 gecesi yapılan bir trafik denetimidir. İçkili mekanların bulundu-
ğu bölgenin çıkışında gece saat 02.22’de durdurulan kamyoneti durduran trafik 
ekibi denetime başlamıştır. Denetime karşı çıkan sürücü Muammer Kayalıoğlu ve 
yanındaki koltukta oturan şikayetçi Mustafa Özfistan  ile polisler arasında geçen 
tartışmalar da ya trafik ekibi ya da çevrede bulunan bir kişi tarafından kameray-
la görüntülenmiştir. Adliyede Yazı İşleri Müdürü olduğunu söyleyip, sürücüye 
işlem yapılmamasını isteyen şikayetçinin araçtan indiği ve tartışmaların kayde-
dildiği görüntüleri elde eden gazeteci  Can Ulucan  da bunu eleştirel bir üslupla 
yorumlayıp köşesine taşımıştır.

Trafik denetiminin ardından sürücü Muammer Kayalıoğlu hakkında alkollü 
araç kullanmaktan adli işlem yapılmıştır. Olayın duyulması üzerine de şikayet-
çi  Mustafa Özfistan  hakkında adliyede muhakkik görevlendirilerek idari soruş-
turma başlatılmıştır.  Kayalıoğlu  hakkında emniyet tarafından alkollü araç kul-
lanmaktan işlem yapılması için savcılığa gönderilen yazıda 2.15 promil alkollü 
olduğu belirtilmiştir.
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Şikayetçi Mustafa Özfistan’ın da soruşturmada ifade veren polisler alkol mua-
yenesi yapılmadığını, ancak ‘fiziki ve nefes kokusundan alkollü olduğunu anladık-
larını’ ifade etmişlerdir.

Yine soruşturma ve ifadelerden, adliyede davası olan Muammer Kayalıoğlu (ki 
şikayetçi bunu kabul etmekte ancak davanın olaydan 15 gün önce sonuçlandığını 
söylemektedir) ile adliyede yazı işleri müdürü olan şikayetçi Mustafa Özfistan bir-
likte içkili bir mekanda eğlenmiştir.

Taraflar eğlence mekanına birlikte gitmeyip orada karşılaştıklarını söylemiş-
lerdir. Hesabı kimin ödediği konusunda ise netlik yoktur. Soruşturmada şikayetçi-
nin lehine ifade veren Muammer Kayalıoğlu ‘ortak ödedik’ dese de şikayet edilen 
gazeteci Cem Ulucan araştırma yaptığını belirterek ‘hesap adliyede davası olana 
kilitlendi’ diye yazmıştır. Bu durumda birlikte eğlenildiği kesindir, ancak hesabı 
kimin ödediği belgeleriyle ortaya konulmamıştır.

Şikayetçinin, trafik denetimi yapan polislere Adliye Yazı İşleri Müdürü oldu-
ğunu söyleyip sürücü hakkında işlem yapmamalarını istediği; araçtan indiği ve bir 
süre tartışma yaşandığı kamera görüntülerinde sabittir.   İfade veren polislerden 
biri “Sürücüden ruhsat ve ehliyet istediğim esnada, yolcu koltuğunda oturan ilgili 
şahıs resmi kurum kimliğini göstererek adliyede çalıştığını ve alkollü olduklarını 
beyan ederek şifahen kendilerini göndermemi istedi… Sürücüye istenen belgeleri 
vermemesi yönünde telkinde bulunduğunu duydum… Alkolmetreyi üflememesi yö-
nünde sürücüye müdahale ettiğini duydum…” demiştir.

Şikayet edilen gazeteci kamusal alanda ve bir trafik denetimindeki olayı kaleme 
almıştır. Yazıda kamu görevlisinin nüfuz kullanması gündeme getirilmiş, görev 
yaptığı  kurumunda işi olan bir kişiyle ilişkileri  sorgulanmıştır. Böyle bir olayın 
yazı konusu yapılmasında kamusal yarar vardır. Bu tür bir iddianın, hele olayın 
kamuya açık alanlarda meydana geldiği düşünüldüğünde, özel hayata ilişkin bir 
husus olarak görülmesi mümkün değildir. Şikayet edilen yazı bir haber değil, köşe 
yazısıdır. Bu köşede eleştiri, yorum ve mizaha yer verilmekte; görüş ve kanaat be-
lirtilmekte, sert ve sarsıcı üslup kullanılmaktadır.

Kamusal alanda geçen ve bir kamu görevlisinin nüfuz kullanmaya kalkış-
tığı olayın sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış ve ‘Pavyondan Toplanan Yazı İşleri 
Müdürü’ başlığıyla sarsıcı bir üslupla gündeme taşınmasında, muhataba yöne-
lik sert ifadeler kullanılmış olsa da etik ihlali olmadığı sonucuna varılmalıdır. 
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Keza, hesabı kimin ödediğine dair kesin bir bilgiye Konsey sahip olmasa, diğer 
bir deyişle hesabın gerçekte nasıl ödendiği Konsey’ce kesin olarak bilinmese 
de, bir köşe yazısında bu türden bir iddianın öne sürülmesi olağan olarak kar-
şılanmıştır.

Buna karşılık, şikayetçinin gönderdiği  cevap ve düzeltme  yazısının kulla-
nılmaması sorun teşkil etmektedir. Şikayet edilen Konseye yanıt verilmediği 
için cevap ve düzeltme yazısının neden kullanılmadığı; bu tutumun haklı bir 
nedene dayanıp dayanmadığı bilinmemektedir. Yüksek Kurulun yerleşik iç-
tihadına göre, cevap hakkının hizmet ettiği amaç, bir haberin muhatabı olan 
kimselerin bu konudaki görüşlerini ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. 
Güçlü konumda olan medya karşısında, hakkında haber yapılan bir kimsenin 
(hele bu şahıs bir kamusal figür olmadığı vakit) sesini duyurabilmesinin ve 
hakkında öne sürülenlere karşı açıklamada bulunabilmesinin tek yolu budur. 
Bu bakımdan, çoğunluk görüşüne göre, cevap hakkı mutlaktır: Yapılan yayı-
nın gerçeği yansıtıp yansıtmaması fark etmez. Her ne kadar Basın Meslek İl-
keleri’nin 16. Maddesinde ‘yanlış’ yayınlardan kaynaklanan cevap hakkından 
bahsedilmişse de Yüksek Kurul’un uzun süredir yerleşik anlayışına göre, cevap 
hakkına her durumda saygı duyulmalıdır; yapılan haberin gerçek olduğu gibi 
bir düşünceden bahisle cevabın yayımlanmaması, bu hakkın varlık amacına 
aykırı olacaktır.

Buna karşılık, cevabın yayımlanması için bazı durumlarda haklı ve makul ne-
denler (cevabın alakasız, aşırı uzun veya içeriği itibariyle suç teşkil etmesi gibi) 
olabilir. Fakat inceleme konusu olayda, şikayet edilen tarafından Konsey’e yanıt 
verilmediği için, bu tutumun haklı bir nedeni tespit edilememiştir.

Bu nedenlerle, şikayet edilen köşe yazarı hakkında Basın Meslek İlkele-
ri’nin  “Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyar-
lar’” şeklindeki 16’ncı maddesini ihlalden ötürü 5’’e karşı 8 oyla ‘UYARI’ kararı 
verilmesine OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir. 

Karşı görüşte olan üyeler ise, haberin muhatabınca gönderilen cevabi yazıyı 
yayımlayıp yayımlamamanın gazetecinin takdirine bağlı olduğundan bahisle, ihlal 
olmadığı yönünde oy kullanmışlardır.
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DOSYA NO: 2019- 2
ŞİKAYETÇİ: Ekrem İMAMOĞLU 
(Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı)
ŞİKAYET EDİLEN: Ercan ÖZTÜRK (Akşam Gazetesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:
Akşam Gazetesi’nde 21.12.2018 tarihinde 9. sayfada Ercan Öztürk imzasıyla 

yayımlanan ‘İstanbul’u nitelikli dolandıracak’ başlıklı haberde, Beylikdüzü Beledi-
ye Başkanı ve CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğ-
lu’nun yerel mahkemede beraat kararı verilen, ancak Yargıtay’da usûl yönünden 
bozulan bir davada yargılandığı konu edilmiştir. Ekrem İmamoğlu’nun avukatları 
Kemal Polat, Sercan Polat ve Melike Akbaş yaptıkları şikayet başvurusunda, ha-
berde bilgilerin çarpıtılarak verildiğini; Ekrem İmamoğlu’nun suçlu gösterildiğini; 
kişilik haklarına saldırıldığını; siyasi itibarının zedelendiğini ve husumet nedeniy-
le haber yapıldığını savunmuşlardır.

Söz konusu ‘İstanbul’u Nitelikli Dolandıracak’ başlıklı habere ‘Kılıçdaroğlu’nun 
ısrarla aday yaptığı İmamoğlu’na, Yargıtay darbesi! Müteahhitlik yaptığı dönemde 
beraat ettiği dava yeniden görülecek’ spot olarak konulmuştur.

Haber metninde imar planında ‘yeşil bant’ olarak kayıtlı yeri kendi projesine 
aitmiş gibi gösteren, daha sonra burayı sitenin otoparkına dönüştüren ‘İmamoğlu 
İnşaat’ şirketinin sahibi Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında 
‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldığı anlatılmıştır. 

Bu davaya, Kemal Türkler davasını ‘zaman aşımına uğratmakla suçlanan’ 
hakim Ali Asker Kazak’ın baktığı ve 2014 yılında ‘beraat’ kararı vererek Ekrem 
İmamoğlu’nun yerel seçime ‘sicili temiz’ girmesini sağladığı ileri sürülen haberde, 
Yargıtay’ın bu kararı bozduğu; söz konusu yerin eski ve yeni durumunun araş-
tırılıp, bilirkişi raporlarının yeniden hazırlanmasına; davada yargılanan belediye 
personeli hakkında bilgi alınmasına karar verdiği yazılmıştır. Dosyanın Bakırköy 
7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği de haberde belirtilmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk’e hem e-mail, hem 

de posta ile ulaştırılmıştır. Şikayet edilen herhangi bir yanıt vermemiş, taraflar 
arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
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Şikayetçinin avukatlarının yaptığı 6 sayfalık başvuruda, ‘İstanbul’u Nitelik-
li Dolandıracak’ başlıklı haberde, temel ilke olan masumiyet karinesinin dikkate 
alınmadığı; beraat kararı verilen bir davanın Yargıtay’da usûl yönünden bozulma-
sına karşın, şikayetçinin ‘nitelikli dolandırıcı’ olduğu; yasa dışı işlem yaptığı kesin-
miş gibi yazıldığı vurgulanmıştır. Başvuruda, haberde kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı 
ifadelere yer verildiği savunulmuştur.

Şikayet edilen muhabir Ercan Öztürk’ün, daha önce de şikayetçi Ekrem İma-
moğlu’nu hedef alan ‘yanıltıcı ve kötü niyetli’ haberler yaptığı savunulan başvuru-
da; 2018 yılı içinde yapılan şikayetlerde Basın Konseyi’nin kendisi hakkında Basın 
Meslek İlkeleri’ni ihlalden iki kez ‘uyarı’ kararı verildiği vurgulanmıştır. Şikayet 
başvurusunda şu ifadelere de yer verilmiştir:

“Gazeteci, haberde Yargıtay kararında belirtilen usul nedeniyle kararın bozul-
ması bilgilerini çarptırarak tamamen gerçek dışı ifadelerle kaleme almıştır. 

Yazılanlar müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun siyasi itibarını zedelemeye çalış-
maktan başka hiçbir amaç gütmemektedir. Kasten yanıltıcı bilgi verilmesinin sebe-
bi, haberi yapan muhabirin ve gazetenin, müvekkil Ekrem İmamoğlu ile husumet 
halinde olmalarıdır ki, bu da ‘Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel 
amaç ve çıkarlara alet edilemez’ şeklindeki Basın Meslek İlkeleri’ne aykırılık teşkil 
etmektedir.

Ayrıca haber ‘Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan 
edilemez’ ve ‘Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul 
nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez’ ilkelerine aykırıdır.”

Şikayet başvurusunda, haberde basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığını ve kişilik 
haklara da saldırıldığını ileri sürülerek şöyle denilmiştir:

“Söz konusu haber, hiçbir şekilde ifade ve basın özgürlüğü sınırları içinde kal-
mamaktadır. Müvekkilin beraat ettiği dosyada ‘nitelikli dolandırıcı’ olarak lanse 
edilmesinin görünürdeki gerçeğe uygun olmadığı ortada olduğundan haber müvek-
killerin kişilik haklarını ihlal etmektedir.

Siyasetçilerin, kendileri hakkında yapılan haberlere, eleştirilere, onlara kar-
şı kaba uslûp kullanılmasına herhangi bir insandan daha çok tahammül etmesi 
gerektiğinde tartışma yoktur. Ancak eleştiri sınırlarının aşılıp aşılmadığından ba-
ğımsız olarak, haberlerin hukuka uygun olmaları için her hâlükârda görünürdeki 
gerçekliğe uygun olması gerekir.  
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İletişim özgürlüğü, halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracıdır, ancak gazete-
cilikte temel işlev gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmaktır.”

Şikayet başvurusunda, Akşam gazetesinde yayımlanan haberin gazetenin in-
ternet sitesinde de yer aldığı, 02.01.2019 tarihinde Büyükçekmece 1. Sulh Ceza 
Hakimliği kararıyla bu habere erişim engeli konulduğu da belirtilmiştir. 

Yine şikayet edilen muhabirin şikayetçi hakkında daha önce yaptığı ve Basın 
Konseyi Yüksek Kurulu’nca da ‘uyarı’ kararı verilen bir haberi nedeniyle Basın 
İlan Kurumu’nun haberi yayımlayan Akşam gazetesi hakkında, ’ilan durdurma 
kararı’ aldığına ilişkin belge şikayet başvurusuna eklenmiştir.

Başvuruda, şikayet edilen haberle ilgili Akşam gazetesi muhabiri Ercan Öz-
türk hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddeleri gereğince karar alınma-
sı istenmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi siyasi kişiliktir, İstanbul’un önemli ilçelerinden Beylikdüzü’nde be-

lediye başkanlığı yapmaktadır, partisi onu başarılı bularak İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı göstermiştir. Seçim startının verildiği bu ortamda attığı her 
adım, kendisiyle ilgili olumlu ve olumsuz her haber, daha fazla önem kazanmakta, 
seçmenin oy tercihlerini etkileyebilmektedir. 

Basın halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının aracıdır ve siyasetçi 
olan şikayetçiyle ilgili her bilgi, onun her icraatı kamuoyunun ilgisini çekmekte-
dir. Şikayetçinin hakkında açılan bir dava varsa - ki vardır - bu haberdir ve kamu-
oyunca bilinmesinde elbette yarar bulunmaktadır. 

Gazetecinin gerçeği bulup ortaya çıkarmak ve kamuoyunu bilgilendirmekle görevli-
dir. Bunu yaparken etik kurallardan ayrılmamak durumundadır. Etik kurullar da ha-
berde gerçeğin olduğu gibi verilmesini, kişisel amaç ve düşüncelerle habere katkı yapıl-
mamasını gerektirmektedir. Haberde öz ile biçim arasındaki denge de korunmalıdır.

Haberde, her ne surette olursa olsun gerçeklik ilkesinden ayrılmamak gerek-
mektedir. Gerçeklik, orta düzeydeki bir okuyucunun, haberden veya yazıdan edin-
diği kanıya göre belirlenir. Haberde yer verilen abartı ve gereksiz eklemeler, orta 
düzeydeki bir okuyucu üzerinde, gerçek olan olaydan başka bir anlam çıkarmak 
sonucunu doğurmamalıdır. 

Şikayet edilen haberde bu ilkeler gözetilmemiştir. Şikayetçi hakkında 2014 yı-
lında yerel mahkemede görülen bir davada verilen beraat kararı, Yargıtay’da usûl 
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yönünden bozulmuş, yeniden görülmektedir.  Haber gazetenin birinci sayfasında 
‘İmamoğlu’na suçlama: Nitelikli dolandırıcılık’ başlığı ile anons edilirken, Özlem 
Sönmez’in editörlüğünü yaptığı 9’uncu sayfada ‘İstanbul’u nitelikli dolandıracak’ 
başlığıyla manşetten verilmiştir.

Şikayetçinin başvuruda belirttiği gibi haberi yazan muhabir ‘Yerel mahkeme ve 
Yargıtay dairesini bilecek kadar kaynağa ulaşabilen gazeteci’ olduğuna göre; ha-
berde bozma kararının ne zaman verildiğini; diğer sanıkların kimler olduğunu; 
bilirkişi ve davanın hangi aşamada olduğunu da yazması ve gerçeği olduğu gibi 
yansıtması gerekmektedir.

Oysa, şikayetçinin ‘ısrarla aday yapıldığı’, ‘Yargıtay darbesi yediği’, hakkında 
beraat kararı veren yerel mahkeme hakiminin ‘Kemal Türkler davasını zaman 
aşımına uğratan hakim olduğu’ ifadelerinin yer aldığı habere bir de editör Öz-
lem Sönmez tarafından ‘İstanbul’u nitelikli dolandıracak’ başlığı atılmıştır. Yerel 
mahkemede verilen beraat kararının, yüksek yargıda usûl yönünden bozulduğu 
davada, dosyadaki iddialar kesin hükümmüş gibi yansıtılmıştır. 

Haberde bilgi vermekten çok hüküm içeren ifadeleriyle şikayetçi ‘nitelikli do-
landırıcı’ olarak gösterilmiş, seçilmesi halinde ‘İstanbul’u dolandıracağı’ yazılmış; 
masumiyet karinesi göz ardı edilerek suçlu gösterilmiş; önemli bir seçime girerken 
seçmen nezdinde itibarsızlaştırılması ve yıpratılması hedef alınmış; dolayısıyla ki-
şilik haklarına saldırılmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin 
“Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edi-
lemez’ şeklindeki 3’üncü;

“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya 
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” 
şeklindeki 9’uncu;

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bu-
lunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddelerinin ihlal edilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 27 Şubat 2019 günü 14 üyenin katılımıyla yaptı-
ğı toplantıda konuyu görüşmüş, Akşam gazetesi muhabiri Ercan Öztürk ve editör 
Özlem Sönmez hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 4 maddesini ihlalden oy birliği 
ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.
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DOSYA NO: 2019- 3
ŞİKAYETÇİ: Yusuf ÇAKICI
ŞİKAYET EDİLEN: Posta Gazetesi Bulmaca Servisi (Necdet ERDOĞDU)

ŞİKAYET KONUSU:
Posta gazetesinin 15 Şubat 2019 tarihli Bulmaca Eki’nin dördüncü sayfasında 

Çengel Bulmacanın en alt satırında yer alan ‘Erkekler arasındaki cinsel ilişki’ so-
rusunun ‘toplumsal ahlak’ açısından sorunlu ve okuyucuyu ‘rahatsız edici’ olduğu 
iddiasıyla şikayette bulunulmuştur.

Basın Konseyi’ni şikayet bildirmek için telefonla arayan Yusuf Çakıcı, okuyu-
cusu olduğu Posta Gazetesi’nin günlük verdiği Bulmaca Eki’nde ‘Erkekler arasın-
daki cinsel ilişki’ sorusunun yer aldığını, bundan kendisinin ve tanıdığı okurların 
rahatsız olduğunu, gazeteye tepki gösterdiklerini ve şikayette bulunmak istediğini 
söylemiştir. 

Her kesimden okuyucusu bulunan gazetede böyle bir sorunun yer almasının, 
toplumun genel ahlak değerlerini sarsacak boyutta olduğunu savunan Yusuf Çakı-
cı, Basın Konseyi’nin mail adresini istemiş, ardından da yazılı şikayette bulunmuş-
tur. Yusuf Çakıcı, şikayet başvurusunda, şu ifadelere yer vermiştir:

“Bugün (15 Şubat 2019) yapmış olduğumuz telefon görüşmesine istinaden 15 
Şubat 2019 tarihli Pasta Gazetesi’nin Bulmaca Eki’nde yayınlanan toplum ahlakı-
na aykırı bir soru ile ilgili rahatsızlığımı dile getirmek isterim. Söz konusu bildiri-
mimin konseyiniz tarafından göz önünde bulundurularak toplumumuzu ahlaken 
ilgilendiren bu konunun üzerimizde oluşturduğu rahatsızlığı beyan ederim. Saygı-
larımla. Yusuf Çakıcı.”

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, Posta Gazetesi Bulmaca Servisi Şefi Necdet Erdoğdu’ya hem 

e-mail, hem de posta ile ulaştırılmıştır. Herhangi bir yanıt verilmemiş, taraflar 
arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

Şikayete konu sorunun bulunduğu 4 sayfalık Bulmaca Eki, Türkiye’nin en yük-
sek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Posta‘nın okurlarına her gün verdiği ektir. 
Her kesimden okuyucusu bulunan gazetenin tirajına olumlu katkı sağlıyor olmalı 
ki, uzunca bir süredir bu ek yayınlanmaktadır.
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Gazeteler bazı okurları tarafından kitap, bulmaca gibi kültürel ekleri nedeniyle 
de tercih edilmektedir. Posta gazetesinin de azımsanamayacak oranda bulmaca 
takip eden okuru bulunmaktadır.

Bulmaca Eki, Posta Gazetesi’ne ayrı bir servis tarafından hazırlanmakta, son 
sayfasına ‘Posta Bulmaca Servisi’ imzası konularak; ‘İstek ve önerilerinizi bekliyo-
ruz’ ifadesiyle telefon ve e-mail adresi yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi başvurusunda Posta Gazetesi okuru olduğunu söylemiş, gazetesinin 

verdiği ekte yer alan ‘Erkekler arasındaki cinsel ilişki’ sorusunun kendisini rencide 
ettiğini ve Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı olduğu görüşü ile şikayette bulunmuştur.

Gazetelerde yayımlanan bulmacalar haber, röportaj, köşe yazısı ve fotoğraf ka-
dar geniş okur kitlesinin ilgi alanına girmese de sıkı takipçileri vardır, meraklıları 
her gün çözecekleri bulmacayı heyecanla beklemektedir.

Bulmaca hazırlamak bir uzmanlık alanıdır, bu işi yapanlar belli teknikleri kul-
lanır. Tek tek harflerle oluşturulan kelimelere anlamlı soru bulmak durumunda-
dır. Bu sorular her zaman bulmacayı çözen tüm meraklılar tarafından anlamlı 
bulunan sorular olmayabilir. Kimi zaman yöneltilen sorunun, kimi zaman verilen 
yanıtın yanlış olduğu eleştirileri, hatta tepkisiyle karşılaşırlar.

Burada, bir gazetenin verdiği ekteki sadece meraklılarının ilgilendiği bulmaca-
nın, gazetedeki haber, röportaj, fotoğraf ve köşe yazısı gibi etik açıdan değerlendi-
rilip değerlendirilmeyeceği konusu gündeme gelmektedir. 

Okurların ağırlıklı kesimi bulmaca ekleriyle gazetedeki haber, röportaj ve köşe 
yazıları kadar ilgilenmemektedir. Durum böyle olsa da bulmaca soruları okuyu-
cunun eğitimi, sosyal statüsü, yaşı, cinsiyeti fark etmeden tümü tarafından görüle-
bilmektedir bu nedenle etik ilkeler bakımından diğer haber, röportaj ve köşe yazı-
larından ayrı tutulmamalıdır. Bulmaca eklerini sadece ‘tiryakilerinin’ takip etmesi 
sonucu değiştirmemektedir. Şikayetle ortaya çıkan sorun da söz konusu ifadelerin 
bazı okurlarda rahatsızlık yaratmasıdır.

Netice olarak, bir gazetenin bulmaca ekinde yöneltilen ‘Erkekler arasındaki 
cinsel ilişki’ sorusu bazı okuyucular tarafından ‘toplumsal ahlak değerlerine aykırı’, 
‘rahatsız edici’ ve hatta ‘sarsıcı’ bulunabilir. 

Ancak şikayet edilen soruda pornodan uzak, özendirme ve kınamaya yol aç-
mayacak bir ifade kullanılmış, bir art niyet ve gizli amaç taşımadığı, neticede bir 
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bulmaca sorusu olarak kullanıldığı da ortadadır.  Bu durumda da Basın Meslek 
İlkeleri’nin ihlal edildiğini söylemek, zorlama ve yasakçı bir anlayışın tezahürü 
olacaktır. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 27 Şubat 2019 günü 14 üyenin katılımıyla yap-
tığı toplantıda konuyu görüşmüş, Posta Gazetesi Bulmaca Servisi (Necdet Erdoğ-
du) hakkındaki başvuruda oy birliği ile ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı almıştır. 

DOSYA NO : 2019- 4
ŞİKAYETÇİ: Ekrem İMAMOĞLU (Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP 

İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı)
ŞİKAYET EDİLENLER: 1) Turkuvaz Haberleşme ve Yayın A.Ş. 
    2) Sema Alim Dalgıç (Sabah Gazetesi muhabiri) 

    3), Dilek Yaman (Sabah Gazetesi muhabiri) 
                                         4) Erhan Öztürk (Sabah Gazetesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:
Sabah Gazetesi’nde 20.12.2018 tarihinde 15’inci sayfada yayımlanan ‘CHP’nin 

İstanbul adayı FETÖ şüphelisi’ başlıklı haberde, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı ve halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğ-
lu’nun, FETÖ’nün ‘belediyeler imamı’ firari Erkan Karaaslan’ın E-Yöntem A.Ş. 
şirketine milyonlarca liralık ihale verdiği; bu yönde yapılan suç duyurusu üzerine 
hakkında 2016 yılından bu yana ‘FETÖ şüphelisi’ olarak soruşturmanın sürdüğü 
yer almıştır. Ekrem İmamoğlu hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nca başlatılan soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü ve ha-
len devam ettiği yazılmıştır.

Şikayet konusu haberin spotunda ‘CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 2016 yılından bu yana FETÖ üyeliği iddi-
asıyla soruşturma yürütülüyor. İmamoğlu, FETÖ’nün belediyeler imamı Karaas-
lan’a milyonlarca liralık ihale verdi’ ifadesi yer almıştır.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Büyükçekmece 
1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12 Ekim 2017 tarihli bir yazısına “İlgi sayılı 
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yazınız uyarınca, Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgü-
tü’ne üye olma suçundan savcılığımızın 2016/140360 sırasına kayıtlı olarak so-
ruşturma yürütüldüğü kayıtlarımızı tetkikinden anlaşılmaktadır” yanıtı verdiği 
haberde belirtilmiştir.

Haberde, soruşturmanın Hasan Basri Akın’ın suç duyurusu dilekçesinde Ek-
rem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılından itibaren 
Erkan Karaaslan’a ‘danışmanlık ve eğitim hizmeti’ adı altında sürekli iş verdiği; bu 
durumun Karaaslan’ın FETÖ bağlantısının basında yer aldığı 2016 yılına kadar 
devam ettiği ileri sürüldükten sonra şu ifadeler yer almıştır:

“Sabah’ın ulaştığı iki belgenin birinde Beylikdüzü Belediyesi’nin E- Yönetim fir-
masına 26 Mayıs 2016’da 1 milyon 809 bin liralık, diğer belgede ise 9 Mayıs 2016’da 
ise 346 bin 666 liralık Eğitim ve Yazılım Destek ihaleleri verildiği görülüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz ve Gezi kalkışma-
sına ilişkin bazı iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.”

Ekrem İmamoğlu ve Erkan Karaaslan’ın samimi oldukları ileri sürülerek, Ka-
raaslan’ın sosyal medyadaki ‘Sayın Ekrem İmamoğlu ile Cuma akşamı bütçe, per-
formans, iç kontrol konulu toplantıları Beylikdüzü’nde sürdürüyoruz’, ‘Başkanım 
köprüyü geçtik yoldayız’ paylaşımlarının delil gösterildiği haberde, şöyle denilmiştir:

“Erkan Karaaslan danışmanlık hizmeti adı altında Türkiye genelinde 104 CHP’li 
belediye ile iş yaptı. Karaaslan, 4 yılda CHP’li belediyelerden 1 milyar lira topladı.15 
Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra CHP’li Avcılar Belediyesi’nden 2 milyon 
lira, 13 gün sonra Sarıyer Belediyesi’nden 813 bin liralık ihale aldı. Kendisi, eşi, ka-
yınbiraderi adına sekiz şirket kurdu, rekabet havası yaratmak için kendisine ait iki 
şirket ihaleye soktu. Birçok ihaleye ise tek başına girdi. 15 Temmuz sonrası FETÖ’ye 
finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı. Mersin 7’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017’de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ko-
yarak şartlı tahliye etti. İtiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. 
Ancak o tarihten bu yana Karaaslan firari durumda.” 

Haberde ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun, belediye meclisinden yetki alarak bele-
diyeyi borçlandırdığı; belediyenin taşeronlara, müteahhitlere, bankalara kurum 
ve kuruluşlara 500 milyon lira borcu olduğu yazılmıştır. Ekrem İmamoğlu’nun 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun bir oldu bitti ile gerçekleştirdiği; aynı partiden Beylikdüzü’ne 
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aday gösterilen Mehmet Murat Çalık için de ‘İmamoğlu’nun kara kutusu’ ifadesi 
kullanılmıştır.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, Sabah gazetesi muhabirleri Sema Alim Dalgıç, Dilek Yaman 

ve  Erhan Öztürk’e hem e-mail, hem de posta ile ulaştırılmıştır. Şikayet edilenler-
den Sema Alim Dalgıç ve Dilek Yaman yanıt vermezken Erhan Öztürk şikayete 
konu ‘CHP’nin İstanbul adayı FETÖ şüphelisi’ manşet haberiyle ilgisinin olma-
dığını ve imzasının bulunmadığını; aynı sayfada yer alan ‘Şehidin adını reddedip 
isim enflasyonu dedi’ haberinde imzasının olduğunu söylemiştir. Taraflar arasında 
uzlaşma sağlanamamıştır.

Şikayetçinin avukatları Kemal Polat, Sercan Polat ve Melike Akbaş tarafından 
yapılan 8 sayfalık başvuruda, ‘CHP’nin İstanbul adayı FETÖ şüphelisi’ başlıklı 
haberde, temel ilke olan masumiyet karinesinin dikkate alınmadığı; müvekkilleri 
Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ üyesi olduğu ve FETÖ’nün belediyeler imamına mil-
yonlarca liralık ihale verdiği şeklinde kesin yargı oluşturan ifadelere yer verildiği 
savunulmuştur.

Başvuruda, habere konu olan soruşturmanın, şikayetçiden para ve ihale isteyen 
bu nedenle hakkında şantaj soruşturması ve davalar olan bir kişinin, 2016 yılında 
İmamoğlu’nu şikayeti üzerine başlatıldığı kaydedilerek şöyle denilmiştir:

“Defalarca savcılığa dilekçe yazmamıza rağmen ne müvekkil ifadeye çağırılmış 
ne de soruşturmanın yürütülmesi bakımından herhangi bir işlem yapılmıştır. Bu 
süreç içerisinde bu kişiler müvekkile ‘FETÖ’cü’ dedikleri ve başkaca hakaret, tehdit 
ve iftiralarda bulundukları için hem Büyükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
2018/151 E. ve İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/376 E. numaralı dos-
yalarından ceza almış hem de İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/353 E., 
Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/209 E., Büyükçekmece 6. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 2017/145 E., Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2017/142 E. ve 2017/376 Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/140 E. 
sayılı dosyalarından manevi tazminata mahkum olmuşlardır. Ayrıca bu grup hakkın-
da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2018/19633 numaralı dosyasıyla FETÖ soruş-
turması yürütülmektedir ve şüphelilerden bir tanesi FETÖ nedeniyle tutuklanmıştır.

Soruşturma dosyasına numarasına kadar kaynağa ulaşabilen bir gazetecinin, 
dosyada hiçbir işlem yapılmadığını belirtmeden, müvekkili FETÖ ile ilişkilendiril-
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miş ve tamamen gerçek dışı ifadelerle ihalelerin çoğunu Erkan Karaarslan’a veril-
diği iddia edilmiştir. Yazılanlar müvekkilin siyasi itibarını zedelemeye çalışmaktan 
başka hiçbir amaç gütmemektedir.”

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun haberde adı geçen Erkan Karaaslan’la samimi 
olduğu ve 2014 yılından, bu kişinin FETÖ bağlantısının basında yer aldığı 2016 
yılına kadar sürekli iş verdiğinin iddia edildiği, ancak bunun gerçek olmadığı savu-
nulan başvuruda, FETÖ’cülere ihale verilmesiyle ilgili şöyle denilmiştir:

 “Beylikdüzü Belediyesi’nin Ak Parti tarafından yönetildiği dönemde kendisine 
ihale verilen bir kişi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanmıştır. Bu ki-
şiye bu ihale nedeniyle belediyece hiçbir şekilde para ödenmediği gibi derhal sözleş-
mesi feshedilmiş, teminatı Belediyeye gelir olarak kaydedilmiş, yani aksine üstüne 
para alınmıştır. Üstelik Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile bu 
kişi kamu ihalelerinden men edilmiştir. Bu süreçte ihalelerin hukuka uygunluğu 
hakkında doğal olarak müvekkil hakkında soruşturma başlatılmış ve takipsizlikle 
sonuçlanmıştır.

Bunun yanında müvekkilin FETÖ ile ilişkilendirilmesi ve Erkan Karaaslan’a 
yüklü ihaleler vermesi gibi suç isnat eden eylemler hiçbir somut dayanak gösteril-
meksizin müvekkile isnat edilmiştir. Haberde görünür gerçeğe aykırı olan ifadelerin 
tümü, belediye kayıtlarından ve adli kayıtlardan kolaylıkla görülebilir.” 

Şikayet edilenlerden Erhan Öztürk’ün, Akşam gazetesi muhabiri olan kar-
deşi Ercan Öztürk’ün de İmamoğlu hakkında yaptığı gerçek dışı haberler nede-
niyle Basın Konseyi’nin iki kez ‘uyarı’ kararı verdiği, Basın İlan Kurumu’nun 
da Akşam gazetesinin de ‘ilan durdurma’ cezası verdiği belirtilen başvuruda, 
Erhan Öztürk’ün kişisel husumet ve intikam almak için haber yaptığı iddia 
edilmiştir.

Mahkemeden bu habere erişim engeli kararı aldırıldığı da belirtilen başvuruda, 
şikayet edilenler hakkında gerçek olmayan bilgilerle haber yaptıkları, şikayetçiye 
iftira attıkları, suçlu gösterdikleri ve kişilik haklarına saldırdıkları iddiasıyla işlem 
yapılması talep edilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu olan ‘CHP’nin İstanbul adayı FETÖ şüphelisi’ haber, şikayetçi 

ile ilgili yürütülen bir soruşturmanın haberidir. Şikayetçi hakkında suç duyuru-
sunda bulunulmuş, önce ilk yargı bölgesi Büyükçekmece’de başlatılan, yetkisizlik 
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kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden soruşturma dosyanın 
tarih ve sayı numaraları da haberde verilmiştir. 

Bu soruşturma 3 yıl önce açılsa da eğer devam ediyorsa -ki ediyor- haberdir. 
Böyle bir soruşturma açıldığını kamuoyunun öğrenmesinde yarar da vardır. Üs-
telik şikayetçinin yeniden aday olmasıyla, hakkında devam eden soruşturma gün-
cellik kazanmıştır.

Habere konu olan somut olay; şikayetçi ile aralarında husumet bulunan bir 
kişinin suç duyurusuyla 2016 yılında açılan bir soruşturma; ileri sürülen iddialar 
ve dosyanın henüz sonuçlanmadığıdır. 

Soruşturma dosyasındaki iddialara karşı şikayetçi ifade vermeye davet edilme-
miş, dilekçeyle başvurmasına karşın 3 yıldır ifadesi bile alınmamıştır. Dosyada şika-
yetçiyle ilgili, 15 Temmuz’da ülkeyi ele geçirmek için darbe yapmaya kalkışan FETÖ 
terör örgütüyle ilişkili olmak gibi vahim suçlamalar bulunmakta; her nedense soruş-
turma sonuçlandırılıp takipsizlik ya da dava açma yoluna gidilmemiştir.

Tüm bunlara karşın suç duyurusunda yer alan şikayetçiyle ilgili suçlamaların 
haberde iddia olarak belirtilmesi kaydıyla yer almasında sorun yoktur. Zira bu 
suçlamalar haberin ana unsurlarıdır.

Şikayetçinin başvuruda belirttiği, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan 
kişi için ‘şantaj’ suçlamasıyla yargıya başvurduğu; bu başvuru üzerine açılan so-
ruşturma ve davalar da haberin unsurlarıdır ancak şikayet edilenler tarafından tali 
unsur olarak görülmüş olmalı ki, haberde yer verilmemiştir. 

Haber soruşturma haberidir ve yargıda soruşturmanın gizliliği esastır. Eğer giz-
liliğin ihlali söz konusuyla bunun gereğini de yargı yapmalıdır. 

Şikayetçi, halen bir ilçenin belediye başkanı ve İstanbul gibi büyük bir met-
ropolü yönetmeye talip siyasetçidir. Vaatleri kadar, yaptıklarının da gündeme 
gelmesi ve tartışılması doğaldır. Siyasetçiler, kendileri hakkında yapılan haberlere, 
eleştirilere hatta kaba üslup kullanılmasına, herhangi bir insandan daha çok ta-
hammül göstermek durumundadır. Ancak eleştiri sınırlarının aşılıp aşılmadığının 
yanı sıra; haberin mutlaka görünürdeki gerçekliğe, hukuka ve gazeteciliğin etik de-
ğerlerine uygun olması gerekmektedir.

Oysa, şikayet edilen haberde soruşturma dosyasında yer alan iddialar ger-
çekmiş gibi kesin kesin ifadelerle yazılmış, ‘İmamoğlu, FETÖ’nün belediyeler 
imamı Karaaslan’a milyonlarca liralık ihale verdi’, ‘İmamoğlu ile Karaaslan’ın 
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samimiyeti sosyal medya hesaplarına da yansıdı’, ’Kılıçdaroğlu oldubittiye ge-
tirerek İmamoğlu’nun adaylığını onaylattı’, ’Karaaslan CHP CHP’li belediye-
lerden 4 yılda 1 milyar lira topladı’ gibi sanki bunların tümü gerçekmiş gibi 
verilmiştir.

Haberde ‘CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu FETÖ şüphelisi’ başlığı 
atılmış, FETÖ ile ilişkili olduğu izlenimi verilmiştir. Şikayetçiyle husumet halinde 
olan kişinin suç duyurusunda dile getirdiği iddialar, soruşturulmadan ve doğru-
luğuna emin olunmadan gerçekmiş gibi ifade edilmiş, şikayetçiye suç isnadında 
bulunulmuştur. Şikayetçinin 3 yıldır ifadesine başvurulmadığı bilgisine haber bi-
lerek yer verilmediği de açıktır. Zira soruşturma dosyasındaki suçlamalara ulaşan 
gazetecinin, şikayetçinin verdiği dilekçelere ulaşamaması düşünülmemelidir.

Haberde, sanki yasa dışı bir iş yapılmış gibi ‘giderayak belediyeyi borçlandırdı’, 
‘15 Temmuz ve Gezi kalkışmasına ilişkin bazı iddiaların da araştırıldığı öğrenildi’ 
muğlak ifadelerle şikayetçiye suç isnat edilmeye çalışılmıştır.

 Söz konusu haber, şikayetçiyi suçlu gösteren; seçmen nezdinde itibarını zede-
leyici ve aşağılayıcı üslupla yazılmış; böylece gerçeğin çarpıtılmasıyla seçimlerin 
şikayetçi aleyhine sonuçlanması amacı güdüldüğü düşünülmelidir.

Gazetecinin görevi ve sorumluluğu gerçeği bulup ortaya çıkarmak, kamuoyunu 
bilgilendirmek bunu yaparken etik kurallardan ayrılmamaktır. Gazetecilik etiği 
haberde gerçeğin olduğu gibi verilmesini, kişisel amaç ve düşüncelerle habere katkı 
yapılmamasını gerektirmektedir. Haberde yer verilen abartı ve gereksiz eklemeler, 
orta düzeydeki bir okuyucu üzerinde, gerçek olan olaydan başka bir anlam çıkar-
mak sonucunu doğurmamalıdır. 

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu haber gazetecilik etiği açısından so-
runlu üslupla kaleme alınmış ve şikayetçiyi, okuyucu nezdinde suçlu göstermeyi 
hedeflemiştir. Sadece haberde imzaları bulunan muhabirler Sema Alim Dalgıç ve 
Dilek Yaman değil Sabah gazetesi bilinçli olarak şikayetçiyi hedef alan ve meslek 
etiğine aykırı haber yayımlamıştır. 

Haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka 
aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri 
öğrenme hakkını gözetir’ şeklindeki 3’üncü;

“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;
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“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” 
şeklindeki 9’uncu;

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bu-
lunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddeleri ihlal edilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek kurulu 20 Mart 2019 tarihinde yaptığı toplantıda konu-
yu görüşmüştür. Yüksek Kurul, şikayet konusu haberde imzasının bulunmama-
sı nedeniyle Erhan Öztürk için ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı; Sabah gazetesi 
ve haberde imzaları bulunan Sema Alim Dalgıç ve Dilek Yaman hakkında, Basın 
Meslek İlkeleri’nin 4 maddesini ihlalden oy birliği ile ‘KINAMA’ kararı vermiştir. 

DOSYA NO: 2019 – 5
ŞİKAYETÇİ: Av. Kemal KORANEL  (Ankara Barosu Genel Sekreteri)
ŞİKAYET EDİLEN:  1- Oğuzhan GÜLTEKİN  (Yeni Akit gazetesi  muhabiri)
   2- Ali İhsan KARAHASANOĞLU (Yeni Akit Gazetesi 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU:
Yeni Akit gazetesinde 13.02.2019 günü yayımlanan ‘Ankara Barosu’ndan sap-

kınlara yönelik eğitim semineri’ başlıklı haberde, Baro bünyesinde faaliyet gösteren 
LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin avukatlara yönelik eğitim semineri konu edilmiş-
tir. Haberde olayın çarpıtılarak Ankara Barosu için ‘ailesiz ve cinsiyetsiz toplum 
isteyen odak’ nitelemesi yapıldığı; ‘LGBTİ sapkınlığını meşrulaştırılmak isteniyor’ 
nefret söylemiyle Baro’nun hedef gösterildiği belirtilerek Ankara Barosu Başkanı 
adına Genel Sekreter Avukat Kemal Koranel şikayette bulunmuştur.

Şikayet konusu haber Yeni Akit gazetesinin birinci sayfasından ‘Ankara Ba-
rosu’ndan sapkınlara yönelik eğitim semineri!’ başlığı ve 8’inci sayfada manşetten 
yine aynı başlıkla ve geniş olarak verilmiştir. 

Gazetenin birinci sayfasında başlığın üstünde ‘Karanlık odaklar toplumu ve 
aileyi ifsad etmek (bozma, kargaşa çıkarma) için yeni tezgahlar peşinde koyarken, 
Ankara Barosu’ndan da bu odakların ekmeğine yağ sürüldüğü ortaya çıktı’ de-
nilmiştir. Sekizinci sayfada geniş yer verilen habere kullanılan spotta, ‘Karanlık 
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odaklarca,her geçen gün ailenin temelini sarsacak yeni uygulamaları yürürlüğe ko-
nulurken, ailesiz ve cinsiyetsiz toplum isteyen odakların çalışmaları devam ediyor. 
Son olarak, 10 şubat tarihinde Ankara Barosu tarafından sapkınlara yönelik eğitim 
semineri düzenlendi’ ifadeleri yer almıştır.

Muhabir Oğuzhan Gültekin imzalı haberde sık sık ‘karanlık odak’, ‘cinsiyetsiz 
toplum’ ve ‘sapkınlık’ ifadelerine yer verilerek şöyle denilmiştir:

“Ailesiz ve cinsiyetsiz toplum isteyen odakların çalışmaları devam ediyor. Son 
dönemde bazı çevreler tarafından desteklenen ‘LGBTİ’ sapkınlığı meşrulaştırıl-
mak isteniyor.10 Şubat tarihinde Ankara Barosu tarafından sapkınlara yönelik 
olarak eğitim semineri düzenlendi. Ankara Barosu resmi internet sitesinde semi-
nerin gündelik hayatta ayrımcılığa uğrayan ve nefret söylemlerine maruz kalan 
bireylerin haklarını korumak ve savunmak üzere bir araya gelindiği belirtilirken, 
söz konusu seminere avukat Cüneyt Toraman, ‘Ülkemizde bu kadar sıkıntı var-
ken, bu kadar çok yetersiz eleman varken Türkiye’nin en büyük bürolarından 
biri, böyle işlerle uğraşmaya bu kadar vakti nasıl buluyor’ diyerek tepki gösterdi.”

Haberde, Ankara Barosu’nun bu faaliyetine karşı çıkan iki avukatın görüşüne yer 
verilmiştir. Bunlardan Avukat Cüneyt Toraman’ın, “Boralarımız lütfen işini yapsın. 
Bu tip şeylerle vatandaşların sinir uçlarına dokunacak uygulamalar yapmasına gerek 
yok. Görevlerini bilmiyorlarsa kitabı açsın, kanunlara baksınlar’ demiştir. 

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Sarı da “Avukat ca-
miasının çatı örgütü barolardır. Dolayısıyla Ankara’daki farklı alandaki tüm avu-
kat kitlesini temsil olarak hareket etmelidir Toplumun uç noktası olan bu konunun 
normalleştirilmesi kabul edilemez. Bu eğitim baronun vazifesi değil. Bu açıdan bu 
uygulamaları reddediyorum. 2016 yılı İstanbul Barosu Başkan adayı olarak bunu 
kabul etmiyorum’’ diye konuşmuştur.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Yeni Akit gazetesi muhabiri Oğuzhan Gülte-

kin ve sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na 25.02.2019 tarihin-
de hem e-mail, hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgeleri gelmiştir. Şikayet 
edilenler yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

Şikayetçi, Ankara Barosu Başkanı adına Genel Sekreter Avukat Kemal Koranel 
gönderdiği 2 sayfalık başvuruda, ‘Ankara Barosu’ndan sapkınlara yönelik eğitim 
semineri’ haberindeki kin ve nefret söylemi ile hem kendilerinin hem de LGBTİQ+ 
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bireylerin açıkça hedef gösterildiğini ve haberde kullanılan ifadelerle fiili saldırılar 
için sebep yaratıldığı savunmuştur.

Başvuruda, Ankara Baro Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez-
lerden biri olan LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin, cinsel yönelimleri nedeniyle 
gündelik hayatta ayrımcılığa uğrayan ve nefret söylemlerine maruz kalan bi-
reylerin haklarını korumak ve savunmak üzere oluşturulduğu belirtilerek şöyle 
denilmiştir:

“1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Barolara verilen en önemli görevlerden biri 
olan hukuku üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi çerçeve-
sinde faaliyette bulunan Ankara Barosu, çocuk, kadın, mülteci gibi adalete erişim 
konusunda dezavantajlı gruplarla ilgili birçok alanda çalışma yürütmektedir. Te-
melde yaşam hakkını savunan, insan haklarına hassasiyet gösteren bir Baro olarak 
LGBTİQ+ bireylerin adalete erişimi noktasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi 
için çalışma yapmakta olan ve bu konularda hak savunuculuğunu üstlenen Ba-
romuz tarafından düzenlenen merkez içi eğitim, ilgili gazetede çarpıtılarak ve bir 
nefret söylemi haline dönüştürülerek haberleştirilmiştir.”

Uluslararası insan hakları hukukunun iki temel ilkesinin eşitlik ve ayrımcılık 
yasağı olduğu kaydedilen başvuruda, söz konusu eğitim seminerini Baronun web 
sitesinden de yayımlanmasıyla ilgili de şöyle derilmiştir:

“Baromuz web sitesinde de yayımlanarak kamuoyuna ve meslektaşlara 
duyurulmuştur. Şikayette bulunduğumuz gazete haberi ile LGBTİQ+ bireyle-
ri sapkın olarak nitelendirilmiş, kınanmış ve aşağılanmış, düşünce, vicdan ve 
ifade özgürlüğü, aile kurumun temel dayanakları sarsılmış ve incitilmiş, Ba-
romuz ve LGBTİQ+ bireyler eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürülmüş, 
aşağılanmış ve iftira niteliği taşıyan  ifadelere maruz bırakılmış, insani değerler 
incitilmiştir.”

Başvuruda, haberi yapan muhabir Oğuzhan Gültekin ve gazetenin yazı işleri 
müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem 
yapılması talep edilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu haber Türkiye’nin ikinci büyük barosu olan Ankara Baro-

su’nun, dezavantajlı grupların haklarının savunan üyelerine yönelik meslek için 
bir eğitim faaliyetiyle ilgilidir.
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Baro Başkanlığı bünyesinde oluşturulan LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin bu fa-
aliyeti, kurumun web sitesinde de yayımlanarak, adalete erişimde sıkıntı yaşayan 
gruplarla ilgili çalışma yapan avukatlara duyurulmuş ve katılmaları sağlanmıştır. 
Bu faaliyet meslek içi eğitimdir, gizli kapaklı bir faaliyet değildir. Adalete ulaşmada 
bireyler arasında eşitlik sağlanmasının hedeflendiği açıktır. 

Her şeyden önce söz konusu seminer, LGBTİQ+ bireylere değil, Baro üyesi 
avukatlara yöneliktir. Web sitesinde ve seminerde LGBTİQ+ övgüsü ya da yergisi 
yapılmamış; haberde ileri sürüldüğü gibi ‘toplumu ve aileyi ifsad için tezgah’ söz 
konusu değildir. 

Şikayet edilen gazetenin okuyucu profili ve belli bir dünya görüşünü temsil etti-
ği bilinmektedir ve bu tür faaliyetleri eleştirel bir bakışla haberleştirmesi de doğal 
karşılanmalıdır. Nitekim, televizyon ekranlarındaki tartışma programlarına katıl-
dıkları için kamuoyu tarafından tanınan iki avukat da haberde yer verilen açık-
lamalarıyla faaliyete karşı çıkmıştır. Ancak haberdeki ifadelere karşın onların en 
sert sözleri, ‘Vatandaşın sinir uçlarıyla dokunacak uygulama’ olmuştur.

Şikayet edilen haber başlığındaki ‘Sapkınlara eğitim semineri’ ifadesiyle başla-
yıp ‘aileyi ifsad etmek için yeni tezgah’, ‘ailesiz ve cinsiyetsiz toplum isteyen odak’, 
‘sapkınlığı meşrulaştırmak’ ifadeleriyle tam bir nefret söylemi olarak kaleme alın-
mıştır. Haberde açıkça, şikayetçi Ankara Barosu ve LGBTİQ+ bireyler hedef gös-
terilmiş ve fiili saldırılar için sebep yaratacak üslup kullanılmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin 
‘Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel ve zihinsel engeli, sos-
yal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanmaz’ şeklindeki 1’inci 
maddesi;

 ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi;

‘Gazeteci şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri inciti-
ci yayın yapamaz’ şeklindeki 13’üncü maddesi ihlal edilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 20 Mart 2019 tarihinde yaptığı toplantıda ko-
nuyu görüşmüş; Yeni Akit gazetesinde yayımlanan ‘Ankara Barosu’ndan sapkın-
lara yönelik eğitim semineri’ haberde Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesinin ihlal 
edilmesi nedeniyle muhabir Oğuzhan Gültekin ve yazı işleri müdürü Ali İhsan 
Karahanoğlu hakkında oy birliği ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.
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DOSYA NO: 2019 - 6
ŞİKAYETÇİ: Av. Kemal KORANEL  (Ankara Barosu Genel Sekreteri)
ŞİKAYET EDİLEN:  Ali İhsan KARAHASANOĞLU (Yeni Akit Gazetesi  ya-

zarı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU:
Yeni Akit gazetesinde 16.02.2019 günü yayımlanan ‘Başörtülü üyeleri reddet, 

lezbiyenlere merkez kur’ başlıklı köşe yazısında, aynı gazetede 3 gün önce yayım-
lanan habere, Ankara Barosu’nun  web sitesinde verilen cevap konu edilmiştir. 
Ankara Barosu Başkanı adına Genel Sekreter Avukat Kemal Koranel söz konusu 
köşe yazısında hem Baro hem de Baro Başkan Erinç Sağkan’a hakaret edildiğini; 
suç isnadında bulunulduğunu; nefret söylemi ile açıkça hedef gösterilip fiili saldı-
rılar için sebep yaratıldığını savunarak şikayette bulunmuştur.

Şikayet edilen Yeni Akit gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü ve yazarı Ali İhsan 
Karahasanoğlu, söz konusu yazısında, aynı gazetede 13.02.2019 tarihinde yer alan 
‘Ankara Barosu’ndan sapkınlara yönelik eğitim semineri’ başlıklı habere, Ankara 
Barosu’nun web sitesinde verilen yanıttan ‘küfürname’ olarak söz etmiştir. Gaze-
tede haberi yayımlarken ‘Uyarı yaparsak kendilerine gelirler’ diye düşündüklerini 
savunan yazar, ‘Adamlar uçmuşlar’, ‘İsimlerini yazmaktan korktukları için tabela-
yı asmışlar: Ankara Barosu Başkanlığı’ ifadelerine yer vermiş, ancak açıklamanın 
sorumlusunun Baro Başkanı olduğunu savunmuştur.

Ankara Barosu’nun web sitesindeki açıklamada ‘İnsanlık düşmanlarına ve fır-
satçılıktan nemalananlara cevabımızdır’ ifadesinin yer aldığını vurgulanan şikayet 
konusu yazıda, özetle Ankara Barosu bünyesinde eşcinseller için merkez açıldığı; 
bununla da gariban insanların çocuklarını lezbiyenliğe ve gay’liğe alıştıranların ek-
meğine yağ sürüldüğü iddia edilmiştir. Yazıda eşcinsellere ‘Sizler için baroda mer-
kez açtık. Bundan sonra istediğinizi yapın, istediğinizi kırın. Yaptıklarınıza yönelik 
bir soruşturma olursa, biz buradan size bedava avukatlık hizmeti vereceğiz. Size 
yönelik soruşturmaları ayrımcılık gerekçesiyle başlatıldığını iddia edip başlamadan 
bitireceğiz denildiği...’ ifadelerine de yer verilmiştir.

Yazıda, Ankara Barosu üyesi avukat Zübeyde Kamalak’ı başörtüsü nedeniy-
le duruşmaya almadığı iddia edilen yargıç Mustafa Karadağ’a, Hakimler Savcılar 
Kurulu’nun (HSK) soruşturma açtığından söz edilerek şöyle denilmiştir:
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“Başörtülü avukatları duruşmaya almayan hakimin imdadına kim yetişiyor 
biliyor musunuz. Tahmin ettiğiniz gibi. Ramiz Erinç Sağkan’ın öncülüğünde An-
kara Barosu’nun yönetimi… Açmışlar önlerine bir pankart ‘Bağımsız yargı için, 
yargıç teminatı için yargıç Mustafa Karadağ’ın yanındayız’ diyorlar. Peki sizin 
üyeniz olan avukatın yanında kim olacak? Kim olursa olsun. Onlar lezbiyenlerin 
gay’lerin yanında.”

Şikayet edilen yazıda ayrıca Ankara Barosu Başkanı Erdinç Sağkan’ı hedef alan 
yazar, ‘Merak ettim. Ankaralı arkadaşlara sordum Ne ayak bu Ramiz Erinç diye’ 
dedikten sonra şu ifadelere yer vermiştir:

“Arkadaşların verdikleri cevabı, aynen aktarıyorum: ‘Daha düne kadar, hırsız-
ların (mecazen söylemiyorum, bildiğiniz adi hırsızların) avukatlığını yapardı. Sin-
can’dakiler iyi tanırlar.. Sadece hırsızlar değil.. Fuhşa teşvik ve aracılık suçundan 
yargılananlar da, ona koşarlar.. Yağma suçundan yargılananlar, ona koşar.. Uyuş-
turucu ticareti yapanlar da iyi tanırlar.’ Eeee? Ben ne diyeyim ki? Gay’ler için mer-
kez kurmalarını eleştirdik. Meğerse, mesleğini de zaten, fuhuş aracılığının sanıkları 
için yapıyormuş. Sorsan ‘Kadın hakları’ diye bir başlar söze, şaşar kalırsınız.

Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan. Çıkart davasına girdiğin hırsızların lis-
tesini. Çıkart; vekaletini aldığın uyuşturucu sanıklarının listesini. Çıkart, savun-
masını yaptığın fuhşa aracılık edenlerin listesini. Ama lütfen ‘Biz profesyonel 
avukatı, herkesin davasını alırız’ deme.. Diyorsan, sorarım sana ‘Özgecan’ın ka-
tili de bastırırsa parayı, yapar mısın avukatlığını! Irzına geçilip öldürülen Şule 
Çet’in katilleri Çağatay Aksu ile Berk Akand da bastırırsa milyoncukları, yapar 
mısın avukatlıklarını?”

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayetçi, Ankara Barosu Başkanı adına Genel Sekreter Avukat Kemal Koranel 

gönderdiği 2 sayfalık başvuruda, Yeni Akit gazetesinde 13.02.2019 tarihinde ‘An-
kara Barosu’ndan sapkınlara yönelik eğitim semineri’ başlıklı haber yayımlandığı, 
gerçeklerin çarpıtıldığı bu habere Baronun resmi web sitesinden yanıt verildiği 
anlatılmıştır. Bunun üzerine aynı gazetede yayımlanan şikayet konusu ‘Başörtülü 
üyeleri reddet, lezbiyenlere merkez kur’ başlıklı köşe yazısında, Baronun web site-
sindeki açıklama için ‘küfürname’ denildiği başvuruda belirtilmiştir.

Başvuruda, hem Yeni Akit gazetesindeki habere, hem şikayet edilen köşe yazı-
sına konu olan olayın, Ankara Barosu’nun insan hakları hukukunun temeli olan 



-278-

eşitlik ve ayrımcılık yasağını dikkate alarak, LGBTİQ+ bireylerin adalete erişimi 
noktasında yaşanan sıkıntılarla ilgili üyelerine dönük meslek içi eğitim olduğu be-
lirtilmiştir. Baronun bu faaliyetinin, cinsel yönelimleri nedeniyle gündelik hayatta 
ayrımcılığa uğrayan ve nefret söylemine maruz kalanların haklarını koruma görevi 
olduğu savunulmuştur.

Şikayet edilen yazıda ise ‘Ankara Barosu bünyesinde eşcinseller için merkez açıl-
dığı’, ‘gariban insanların çocuklarını lezbiyenliğe ve gay’liğe alıştıranların ekmeğine 
yağ sürüldüğü’, bu kişilere ‘Sizler için baroda merkez açtık, yaptıklarınıza yönelik 
bir soruşturma olursa biz buradan size bedava avukatlık hizmeti vereceğiz, size yö-
nelik soruşturmaları ayrımcılık gerekçesiyle başlatıldığını iddia edip başlamadan 
bitireceğiz denildiği’ ifadelerinin yer aldığı kaydedilmiştir. Başvuruda, şikayet ko-
nusu bu köşe yazısında Ankara Barosu’nun haksız suçlamalara maruz bıraakıldı-
ğı, eleştiri sınırlarının aşıldığı savunulmuştur.

Başvuruda, söz konusu yazıda Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da ‘Ne 
ayak bu Ramiz Erinç’ ifadeleriyle hedef alındığı; ‘hırsızların ve fuhşa aracılık eden-
lerin avukatlığını yaptığı; yağma suçundan yargılananların ona koştuğu ve uyuş-
turucu ticareti yapanların da iyi tanıdığı’ ifadelerine yer verildiği belirtilmiştir. Bu 
iddialar ve ‘Özgecan’ın katili de bastırırsa parayı, yapar mısın avukatlığını! Irzına 
geçilip öldürülen Şule Çet’in katilleri Çağatay Aksu ile Berk Akand da bastırırsa 
milyoncukları, yapar mısın avukatlıklarını’ ifadelerinin suçlama ve nefret söylemi 
olduğu vurgulanmıştır. ‘Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan. Çıkart davasına girdi-
ğin hırsızların.. uyuşturucu sanıklarının listesini..’ gibi ifadelerle de Ankara Barosu 
Başkanı’nın itibarına, kişiliğine ve mesleki kariyerine saldırıldığı savunulmuştur.

Başvuruda şikayet edilen yazıda Ankara Barosu’nun web sayfasında yapılan 
açıklamanın nefret söylemi içeriğine dönüştürüldüğü; lezbiyenlik ve gay’liğin aşa-
ğılanıp kınandığı; Ankara Barosu ve Başkanını eleştiri sınırları ötesinde küçük dü-
şüren, aşağılayan ifadelere yer verildiği ve iftira atıldığı; kin ve nefret söylemi ile  
açıkça hedef gösterilip, fiili saldırılar için sebep yaratıldığı savunulmuş ve yazar Ali 
İhsan Karahasanoğlu hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılması 
talep edilmiştir.

Şikayet başvurusu, şikayet edilen Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasa-
noğlu’na 13.03.2019 tarihinde hem e-mail, hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alın-
dı’ belgeleri gelmiştir. Şikayet edilen yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamamıştır. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen Yeni Akit gazetesinde 16.02.2019 tarihinde yayımlanan köşe ya-

zısı, Ankara Barosu bünyesinde oluşturulan LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin, deza-
vantajlı grupların haklarını savunan üyelerine yönelik meslek içi eğitim faaliyetini 
konu almıştır. 

Söz konusu faaliyetle ilgili aynı gazetede 13.02.2019 tarihinde ‘Ankara Baro-
su’ndan sapkınlara yönelik eğitim semineri’ başlıklı haber yayımlanmış, bunun 
üzerine Ankara Barosu haberde gerçeklerin çarpıtıldığını savunarak hem gazete 
haberine hem de bu faaliyete karşı çıkanlara yönelik olarak resmi web sitesinde 
‘İnsanlık düşmanlarına ve fırsatçılıktan nemalananlara cevabımızdır’ ifadesinin 
yer aldığı bir açıklamaya yer vermiştir.

Yeni Akit’in gazetesinin sorumlu müdürü ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 
Ankara Barosu’nun bu açıklamayla gazetesini hedef aldığını; ‘Uyarı yaparsak ken-
dilerine gelirler’ diye yaptıkları haber nedeniyle ‘insanlık düşmanı ilan edildikleri-
ni’ savunarak, köşesinde ‘Başörtülü üyeleri reddet, lezbiyenlere merkez kur’ başlıklı 
şikayet konusu yazıyı kaleme almıştır.

Ankara Barosu, daha önce Yeni Akit gazetesinde yayımlanan ‘Ankara Baro-
su’ndan sapkınlara yönelik eğitim semineri’ başlıklı haber için muhabir Oğuzhan 
Gültekin ve gazetenin sorumlu müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında şika-
yette bulunmuş, Basın Konseyi Yüksek Kurulu bu başvuruyla ilgili bir önceki top-
lantısında gerekli kararı vermiştir. Ankara Barosu bu kez, ‘Ankara Barosu’ndan 
sapkınlara yönelik eğitim semineri’ başlıklı haberin yayınlanmasından üç gün son-
ra aynı gazetede Ali İhsan Karahasanoğlu imzasıyla yayımlanan ‘Başörtülü üyeleri 
reddet, lezbiyenlere merkez kur’ başlıklı köşe yazısında, Basın Meslek İlkeleri’nin 
ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunmuştur.

Şikayetçi olan Ankara Barosu, Türkiye’nin ikinci büyük barosudur ve görevini 
daha etkin yapabilmek için diğer barolar gibi bünyesinde çeşitli birimler oluştur-
muştur. Şikayet edilen haber ve köşe yazısına konu olan LGBTİQ+ Hakları Mer-
kezi de bu birimlerdendir. Dezavantajlı gruplardaki bireylerin adalete ulaşmada 
herkes gibi eşit hakka sahip olması hedefiyle çalışmalar yapmaktadır. 

Barolar her faaliyetini yasalara ve meslek etiğine uygun yapmak durumunda-
dır. Ankara Barosu’nun bu faaliyetinde de herhangi bir yasal ve etik engel bulun-
mamaktadır. Buna karşın, yasaya ve etik kurallara uygun olan her faaliyeti herkes 
onaylamak zorunda değildir. İfade özgürlüğünde, övgü ve eleştiri de kıymetlidir.
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Demokratik toplumlarda görüş açıklamak ve eleştiride bulunmak her bireyin 
hakkıdır, bu hak özgürce kullanabilmektedir. Nitekim baro üyesi olan avukatlar-
dan LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin oluşturulmasına ve faaliyetlerine karşı çıkan-
lar, çok sert ifadelerle eleştirenler de olmuştur. 

Şikayet edilen köşe yazısının yer aldığı Yeni Akit gazetesinin okuyucu profili 
ve yazarın dünya görüşünün, böyle bir faaliyete karşı çıkılması ve eleştirmesine 
uygun olduğu kabul edilmelidir. Ancak gazeteci karşı çıkış ve eleştirisini yapar-
ken, mesleğin uyulması gereken kurallarını ihlal etmemek durumunda olduğunu 
unutmamalıdır.

Oysa şikayet konusu köşe yazısında Ankara Barosu, üyeleri arasında ayrımcılık 
yapmakla suçlanmış, HSK’nın soruşturma açtığı bir yargı mensubuna destekte 
bulunarak görevini yapması bile sanki suç olarak gösterilmiştir. 

Baronun meslek içi bir eğitim faaliyetiyle ilgili ‘eşcinseller için merkez açıldığı’, 
’gariban insanların çocuklarını gay’liğe ve lezbiyenliğe alıştıranların ekmeğine yağ 
sürüldüğü’, ‘bedava avukatlık hizmeti verilerek onlara yönelik soruşturmaların, ay-
rımcılık gerekçesiyle başlamadan bitirileceği’ ifadeleriyle ağır suçlamalar yapılmış, 
hakikate aykırı nitelikte ithamlarda bulunulmuştur. 

Yine şikayetçi olan Baro Başkanı Erinç Sağkan’a yönelik ‘Ne bu ayak Ramiz 
Erinç’, ‘daha düne kadar hırsızların avukatlığını yapardı’, ‘fuhşa teşvik ve aracılık 
suçundan yargılananlar, yağma suçundan yargılananlar ona koşar’, ‘uyuşturucu 
ticareti yaparlar da iyi tanırlar’, ‘Özgecan’ın katili de bastırsa parayı yapar mısın 
avukatlığını’ ifadeleri de eleştiri sınırlarının ötesinde suçlama, küçük düşürme ve 
kınama amacıyla kullanılmıştır. Mesleğinin icabı gereği, her türlü suç ile itham 
edilen şüpheli ve sanıkların savunmasını üstlenerek onların haklarını gözetmek 
konusunda hem hak hem de görev sahibi olan şikayetçi, sanki bu suçları işleyen 
kişilerle şahsi bir iletişim ve mesai içindeymiş, adeta onlarla işbirliği ve iştirak içe-
risindeymiş gibi lanse edilmiştir. Ankara Barosu gibi Türkiye’nin ikinci büyük ba-
rosu üyelerinin başkan seçtiği bir hukuk insanı olan şikayetçi, ‘hırsızları, yağma-
cıları, uyuşturucu ticareti yapanları, fuhşa aracılık edenleri’ mesleğin gereği icabı 
değil de, kişisel ve fikri olarak savunan bir şahıs gibi tanıtılmaya çalışılarak algı 
manipülasyonu yapılmış; şikayetçi sanki yasadışı işlerle iştigal eder gibi bir hava 
vermek suretiyle şikayetçinin saygınlığı hedef alınmıştır.

Yazı ayrıca kin, ayrımcılık ve nefret söylemi içeren ifadelerle kaleme alınmış, 
kullanılan üslupla şikayetçi Erinç Sağkan ve başında bulunduğu Ankara Barosu, 
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fiili saldırılara kadar varabilecek şekilde hedef gösterilmiştir. Baro bünyesinde açı-
lan LGBTİQ+ Hakları Merkezi üzerinden toplumda cinsel yönelimi nedeniyle bir 
kesim ’sapkın’ olarak nitelenmiş, nefret suçu işlenmiştir. 

Açıklanan bu nedenlere şikayet konusu köşe yazısında Basın Meslek İlkele-
ri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağıla-
yan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi-
nin;

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe kimse suçlu ilan edilemez” şeklin-
deki 9’uncu maddesinin;

‘Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri inciti-
ci yayın yapamaz’ şeklindeki 13’üncü maddesi ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. 

Netice olarak, Yeni Akit gazetesi yazarı ve sorumlu müdürü Ali İhsan Kara-
hasanoğlu hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıda anılan 3 maddesini ihlal 
etmesinden ötürü, OYBİRLİĞİYLE ‘KINAMA’ kararı alınmıştır. 

KARAR NO:  2019 - 7
KARAR TARİHİ:  24.04.2019
ŞİKAYETÇİ : Ekrem İMAMOĞLU (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) 
ŞİKAYET EDİLEN: Erkan TAN (A Haber Televizyonu haber sunucusu)

ŞİKAYET KONUSU: 
A Haber Televizyonu’nun 14.03.2019 tarihli ‘Sabah Ajansı’ programın saat 

07:29:36’dan başlayarak 2 dakika 27 saniye süren bölümünde, ‘Sabah Ajansı’ 
programı sunucusu Erkan Tan, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında 
halkla diyaloga girdiği bazı görüntüler ve yaptığı açıklamalardan bölümleri ekrana 
getirmiştir. Sunucu Erkan Tan, yayında Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yürüttüğü seçim kampanyasıyla ilgili 
haber, açıklama ve iddialara yer verilmiştir. 

Programda yer verilen açıklama ve iddialar şikayetin konusunu oluştur-
maktadır.
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ŞİKAYETÇİ İDDİALARI:
Şikayetçinin avukatları Kemal Polat ve Melike Akbaş, Basın Konseyine 

12.04.2019 tarihinde yaptıkları başvuruda özetle şu iddialara yer vermişlerdir.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin üç ildeki büyükşehir belediye başkan 

adayları Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara) ve Tunç Soyer’in 
(İzmir) adını veren sunucunun, “Mansur Yavaş da Tunç Soyer de Ekrem İmamoğ-
lu da HDP’nin adayıdır. HDP kim? PKK’dır. Teröristlerdir” dediği,

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun “Karıncayı bile incitme, ne olur dikkat edelim. 
İnsanlarımızı incitmeyelim” açıklamasını ekrana getiren sunucunun, ardından 
onun pazar yeri ve sokaklarda dolaşırken, vatandaşlarla girdiği diyaloglardan özel 
bölümleri seçerek yayınladığı,

Bu görüntüleri tekrar tekrar yayınlayan Erkan Tan’ın, “Ha… Böyle pozisyonlar 
falan ama…. Gerçek halkı gezerken ki gibi…Efendim hadise bu… Efendim orada 
kameranın karşısında bilerek, isteyerek, duygusal pozisyonlarla.. Yalvarırcasına, 
insancıl edalar..” ifadelerini kullanarak şikayetçiyi yanlış tanıttığı,

Programda birçok kez, “Bu bir aşağılama değil mi? Hakaret değil mi? Hor 
görme değil mi? Devam edelim efendim. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Man-
sur Yavaş… Birlikte seçime girdikleri her yerde CHP’nin adayları, PKK’nın da 
adaylarıdır. Zaten belediye meclisi üyeliklerinde hep DHKP-C, PKK seviciler var. 
Hadise bu... Biliyorsunuz, başkan kim seçilirse seçilsin, alınan oy kadar belediye 
meclis üyesi görev yapacak. Ey ahali, ona göre oylarınızı verin.” ifadelerine yer 
verdiği belirtilmiştir.

Şikayetçinin avukatları Kemal Polat ve Melike Akbaş yaptıkları 6 sayfalık baş-
vuruda, şikayet edilen sunucu Erkan Tan’ın, “Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Man-
sur Yavaş, seçime girdikleri her yerde CHP’lilerin adayları, PKK’lıların da adayları-
dır” dediğine yer verilmiştir. Bu iddiaların gerçek olmadığı, şikayetçinin somut bir 
delil olmadan terör örgüyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı ve böylece suç isnat edildiği 
savunulan başvuruda, “Söz konusu yayın hiçbir şekilde basın özgürlüğü sınırları 
içinde kalmamaktadır” denilmiştir.

Şikayet edilen sunucunun söz konusu yayında Ekrem İmamoğlu’nun kişilik 
haklarını ihlal ettiği savunulan başvuruda, “Bir kişi hakkında hakaret teşkil edecek 
sözler sarf edilmesi veya saygınlığını tehlikeye düşüren, doğruluğu ispat edilemeyen 
iddialarda bulunulması şeref ve haysiyete tecavüz teşkil eder” denilmiştir. 
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Sunucu Erkan Tan’ın, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ada-
yı olan şikayetçi için ‘PKK terör örgütünün adayı’ dediği kaydedilen başvuruda, 
“Hiçbir kimsenin bir siyasetçiye ‘Terör örgütünün adayı’ deme hakkı yoktur. Se-
çimlerde birini desteklemek adına yapılan bu yayınlarda müvekkil terör örgütünün 
adayı ve suçlu olarak gösterilmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

Halkın gerçekleri öğrenme hakkının aracı olan basının siyasetçileri eleştirmesi-
nin doğal olduğu kaydedilen başvuruda, “Ancak milli duygularıyla her zaman övün-
müş olan müvekkilin, yalnızca seçim döneminde kötülemek amacıyla kendisine ‘PKK 
adayı’ denilmesine tahammül etmesi kendisinden beklenemez” denilmiştir.

Yargıtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si kararlarından örnekler verilen başvuruda, söz konusu yayınla şikayetçinin ki-
şilik haklarına saldırıldığı; şeref ve haysiyetinin hedef alındığı; terör örgütleriyle 
ilişkilendirilerek suç isnat edildiği; kamuoyunu doğru bilgilendirmek yerine kişisel 
amaç güdüldüğü; özle biçim arasındaki dengenin sağlanmadığı savunulmuştur. 
Başvuruda, basın özgürlüğünün kötüye kullanıldığı da ileri sürülerek A Haber Te-
levizyonu sunucusu Erkan Tan hakkında Basın Meslek İlkelerini ihlal ettiği gerek-
çesiyle işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, A Haber Televizyonu’nun ‘Sabah Ajansı’ sunucusu Erkan 

Tan’a ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Taraflar arasında uzlaşma sağ-
lanamamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI:
Şikayet edilen Erkan Tan, kendisine şikayet başvuru dilekçesi gönderilmesine 

rağmen, süresinde herhangi bir yanıt vermemiştir.

DEĞERLENDİRME :
Şikayet konusu yayın, A Haber Televizyonu’nda, yerel seçim kampanyasının 

yoğunluk kazandığı dönemde, 14 Mart 2019 günü ‘Sabah Ajansı’ kuşağında yapıl-
mıştır. Kampanya boyunca, seçim haberlerinin seçmen tarafından diğer haberden 
daha fazla izlendiği bilinmektedir.

Şikayet edilen sunucu Erkan Tan, ana muhalefet partisinin adayı olan şikayet-
çiyle ilgili yayında “Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş… Birlikte seçime 
girdikleri her yerde CHP’nin adayları PKK’nın da adaylarıdır. Zaten belediye mec-
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lisi üyeliklerinde hep DHKP-C, PKK seviciler var. Hadise bu. Biliyorsunuz, başkan 
kim seçilirse seçilsin, alınan oy kadar belediye meclis üyesi görev yapacak. Ey ahali, 
ona göre oylarınızı verin” ifadelerini kullanmıştır.

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun, seçim kampanyası sırasındaki sözlerinin sa-
mimi olmadığını ileri süren şikayet edilen sunucu Erkan Tan, onun ‘Karıncayı 
bile incitme. Ne olur insanımızı incitmeyelim’ sözlerini ve ardından tartıştığı kişiye 
‘Sen git inancını gözden geçir. Tek işiniz o zaten, inanç. Başka bir işiniz yok” deme-
sini ekrana getirmiş, bu sözlerle inançlı seçmenin aşağıladığı, hakaret edildiği, hor 
görüldüğünü yargısında bulunmuştur.

Şikayet edilen sunucunun eleştiri hakkını kullanması, bir siyasinin seçilmesine 
karşı çıkması, sert ifadeler kullanması ifade ve basın özgürlüğü sınırları içinde kal-
dığı sürece en doğal hakkıdır.

Ancak, şikayet konusu yayında sunucu şikayetçi için ‘CHP’nin adayları, PKK’nın 
da adaylarıdır. Ey ahali, ona göre oylarınızı verin’ demiş, görünür gerçek ve özle bi-
çim arasındaki dengeyi gözetmemiş, gerçeği olduğundan farklı gösterme çabasına 
girmiştir. Bu ifadelerle şikayetçinin seçmen nezdinde terörist örgütün adayı gibi al-
gılanması hedeflenmiştir. Şikayetçi, terör örgütü ile ilişkilendirilmiştir.

Şikayet konusu yayında ifade ve basın özgürlüğü sınırları aşılarak, şikayetçinin 
kişilik hakları, şeref ve haysiyeti hedef alınmış; inancı sorgulanmış; suç isnadında 
bulunulmuştur. 

Açıklanan bu nedenlerle, şikayet konusu yayında Basın Meslek İlkeleri’nin 
“Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya 
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin;

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bu-
lunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesinin ihlal edildiği so-
nucuna varılmıştır.

SONUÇ: 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 24.04.2019 tarihinde yaptığı toplantıda başvuru-

yu görüşmüş, bazı üyeler şikayet edilen Erkan Tan’ın programda, şikayetçi Ekrem 
İmamoğlu’na yönelik sözlerinin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığını 
belirterek ‘şikayetin yersizliği’ yönünde oy kullanmışlardır. Kurul, yapılan oyla-
mada başvuruyla ilgili;

a) Şikayetin kabulü,
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b)  A Haber Televizyonu sunucusu Erkan Tan’ın, A Haber Televizyonu’nun 
14.03.2019 tarihli ‘Sabah Ajansı’ programında şikayetçi Ekrem İmamoğlu hakkın-
daki sözleri nedeniyle, Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü. ve 10’uncu maddelerini 
ihlal ettiği anlaşıldığından oy çokluğu ile ‘KINAMA’ kararı vermiştir.

KARAR NO : 2019 - 8
KARAR TARİHİ: 24.04.2019
ŞİKAYETÇİ: Ekrem İMAMOĞLU (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) 
ŞİKAYET EDİLEN: Erkan TAN (A Haber Televizyonu haber sunucusu ve 

Takvim Gazetesi köşe yazarı)

ŞİKAYET KONUSU: 
A Haber Televizyonunun 03.04.2019 tarihli ‘Sabah Ajansı’ programında sunu-

cu Erkan Tan, şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyareti sırasında defteri 
‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ unvanıyla imzalamasını eleştirmiş, ‘adam 
evrakta sahtecilik yapmış’, ‘dolandırıcılık yapmış’, ‘Ekremciğim daha başkan olma-
dın oğluuuum’ ifadelerini kullanmıştır. 

Şikayet edilen sunucu, köşe yazarı olduğu Takvim gazetesinde 08.04.2019 
tahinde ‘Ekrem İmamoğlu bir hilekardır’ başlıklı yazısında yine şikayetçi Ekrem 
İmamoğlu için ‘sahtekar’, ‘oyları çalarken suçüstü yakalandı’ demiştir. 

A Haber Televizyonunda 03.04.2019 tarihinde ‘Sabah Ajansı’ programında yer 
ifadeler ve Takvim Gazetesi’nde 08.04.2019 tarihindeki köşe yazısı şikayetin ko-
nusunu oluşturmaktadır.

ŞİKAYETÇİ İDDİALARI:
Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Melike Akbaş, 

12.04.2019 tarihinde yaptıkları 6 sayfalık şikayet başvurusunda, A Haber Televiz-
yonu sunucu Erkan Tan’ın 03.04.2019 günü ‘Sabah Ajansı’ programında, yayının 
saat 07:16.15’den başlayıp 2 dakika 44 saniye ve saat 07.22.41’den başlayan 3 daki-
ka süren bölümlerinde özetle:

“Sandıktaki oyları tutanaklara kaydederken çalmış CHP ve malum zihniyet…
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Ekrem İmamoğlu Anıtkabir’e gitmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
diye imza atmış. Yani evrakta sahtecilik yapmış dolandırıcılık yapmış. Sen daha 
belediye başkanı olmadın ki. İstanbul’un mevcut belediye başkanı Mevlüt bey. İz-
mir’i CHP kazanmış olmasına rağmen, gayri resmi sonuçlara göre Aziz Kocaoğlu. 
Çünkü Tunç Soyer daha mazbatasını almadı. Yüzlerce yıllık devlet geleneğimiz bu. 
Yenisi gelinceye kadar eskisi tam yetkiyle göreve devam eder. Adam sahtekaaar. 
Olmadığı halde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imza atıyor evrakaaa…

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen tepkilerle, devam edelim. Ey CHP, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin ve İsrail’in sesi... Değil artık Atatürk’ün partisi…

Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be. Daha değilsin ki sen Ekremciğiim. Daha 
başkan olmadın oğluuuum…  Adam evrakta sahtecilik yaptı. Kardeşim bunun baş-
ka bir adı var mı? Mesela Ahmet Kaymaz diye birisi gitse ‘Ben İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanıyım’ deyip bir evraka imza atsa adı ne olur? Sahtekar, dolandırı-
cı olur değil mi? (Ver mehteri.) Mazbatayı almadan kimse başkan değil…. Adam 
sahtekar yahu. Belediye başkanı olmadığı halde belediye başkanı diye imza atıyor. 
Bunun adı ne? Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık.” İfadelerine yer verdiği;

Yine şikayet edilenin Takvim Gazetesi’ndeki köşesinde 08.04.2019 tarihinde 
yayımlanan ‘Ekrem İmamoğlu bir hilekardır’ başlıklı yazısında özetle;

“Ekrem İmamoğlu denen adam saygın değil. Kendisine oy vermemiş olanların 
oylarını, kendi hanesine yazmak isteyen bir hilekar.

Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı, özellikle İstanbul’da oy çalarken ve çaldıkla-
rı oyları bilerek kendilerine kaydırırken suçüstü yakalanmışlardır. Bu nedenle say-
gın falan değillerdir.

Seçimle ilgili itirazların gerçekleşmesinden rahatsız olmuyor mu? Sahip olmadı-
ğı unvan ve makam ile imza atmıyor mu? Böyle imza atan adamlara en basit şekli 
ile sahtekar denmez mi? Bu adam değersiz, önemsiz, sıradan bir hilekardır” dediği 
belirtilmiştir.

Şikayet edilenin Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği savunulan başvuruda, hem 
televizyon yayınında hem köşe yazısında eleştiri sınırlarının aşıldığı, iftira ve haka-
ret içeren sözlerle şikayetçinin kişilik haklarının ihlal edildiği, delilsiz suç isnadın-
da bulunulduğuna yer verilmiştir. Başvuruda  A Haber Televizyonu sunucusu ve 
Takvim gazetesi köşe yazarı Erkan Tan hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden 
karar alınması talep edilmiştir.
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UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, A Haber Televizyonu’nun ‘Sabah Ajansı’ sunucusu Erkan 

Tan’a PTT aracılığı ile ulaştırılmış, ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Şikayet edilen, süresi 
içinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma olmamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI:
Şikayet edilen Erkan Tan, başvuru dilekçesinin kendisine ulaştırılmasına kar-

şın süresi içinde yanıt vermemiştir.

DEĞERLENDİRME:
Şikayet konusu yayın yerel seçimlerin ardından A Haber Televizyonu’nda ya-

pılmış; köşe yazısı Takvim gazetesinde yer almıştır. Televizyondaki yayından 3, 
gazetedeki köşe yazısından da 8 gün önce 31 Mart seçimleri yapılmış, şikayetçi 
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği belli olmuş, 
ancak  seçime yapılan itirazlar nedeniyle kesin sonuç açıklanmamıştır.

Şikayet edilen Erkan Tan, söz konusu yayında ve köşe yazısında Ekrem İma-
moğlu’nun Anıtkabir ziyareti sırasında defteri ‘İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı’ unvanıyla imzalamasını gündeme getirmiştir. Televizyonda şikayetçiye 
yönelik ‘Evrakta sahtecilik yapmış’, ‘dolandırıcılık yapmış’, ‘adam sahtekar’, ‘ya 
adam evrakta sahtecilik yapıyor be’, ‘daha değilsin ki sen Ekremciğim, daha baş-
kan olmadın oğluuuum’, ‘adam evrakta sahtecilik yaptı’, ‘sahtekar, dolandırıcı’ 
ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeler aşağılama, hakaret, kişilik haklarına saldırı 
ve suç isnadı olarak değerlendirilmelidir, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında 
kabul edilmez.

Şikayet edilenin Takvim gazetesindeki köşe yazısına ‘Ekrem İmamoğlu bir 
hilekardır’ başlığını atması amacının eleştiri olmadığının kanıtıdır. Yine yazı-
da peş peşe sıralanan  ‘Ekrem İmamoğlu denen adam saygın değil. Kendisine oy 
vermemiş olanların oylarını, kendi hanesine yazmak isteyen bir hilekar.’, ‘Ekrem 
İmamoğlu ve Millet İttifakı özellikle İstanbul’da oy çalarken ve çaldıkları oyla-
rı bilerek kendilerine kaydırırken suçüstü yakalanmışlardır’, ‘Bu adam değersiz, 
önemsiz, sıradan bir hilekardır’ ifadeleri de ifade ve basın özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilemez.

Şikayet edilen Erkan Tan hem televizyondaki yayında hem köşe yazısında şi-
kayetçi Ekrem İmamoğlu’nun kişilik haklarını, şeref ve haysiyetini hedef almaş, 
hakaret etmiş ve suç isnadında bulunmuştur.
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Şikayet  konusu yayın ve köşe yazısında Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve 
kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira nite-
liği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi;

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” 
şeklindeki 9’uncu maddesi ihlal edilmiştir.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 24.04.2019 tarihindeki toplantısında, A Haber 

Televizyonu sunucusu ve Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan hakkındaki şikayet 
görüşülmüş; 

a) Şikayetin kabulü
  b) A Haber Televizyonu ‘Sabah Ajansı’ sunucusu ve Takvim gazetesi köşe ya-

zarı Erkan Tan’ın, şikayetçi Ekrem İmamoğlu hakkında yayındaki sözleri ve köşe 
yazısındaki ifadelerinde Basın Meslek İlkeleri’nin 4<’üncü ve 10.’uncumaddeleri-
ni ihlal ettiği anlaşıldığından oybirliğiyle ‘KINAMA’ kararı almıştır. 

KARAR NO:  2019- 9
KARAR TARİHİ:08.05.2019
ŞİKAYETÇİ: Ekrem İMAMOĞLU 
ŞİKAYET EDİLEN: Ahmet KEKEÇ (Star Gazetesi yazarı)

ŞİKAYET KONUSU:
Star Gazetesi’nde 05.04.2019 tarihinde yayımlanan ‘Militanlarınızı sokağa mı 

dökeceksiniz?’ başlıklı yazıda, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı sonuçlarına yapılan itirazlar konu edilmiştir. Bu itirazlar nede-
niyle mazbatanın verilmesinin gecikmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu ile seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun tepkileri eleştirilmiştir.

Kılıçdaroğlu’nun, “Bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin ya-
rarına olacağının bilinmesini istiyorum” sözleri için ‘tehdit’ açıklaması:  İmamoğ-
lu için de “Mazbatam da mazbatan diye tutturan Ekrem İmamoğlu da ‘Bir takım terör 
örgütleri sürece dahil edilebilir” diyerek el yükseltiyor” denilen yazıda şu ifadeler 
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yer almaktadır: “Hangi terör örgütleri bunlar Ekrem Efendi? PKK mı? DHKP-C mi?  
Hırsızlıklarınızı (YSK bu yönde karar verirse) kamufle etmek için bunları mı dev-
reye sokacaksınız. Yoksa doğrudan CIA terör örgütünden mi destek alacaksınız? 
Ne olacak? Ne yapacaksınız? İşgalci güçleri yardıma mı çağıracaksınız? Ki gel-
mek için alesta bekliyorlar. PKK’yı yeniden hendeklere mi yönlendireceksiniz? 
FETÖ’ye yeni bir darbe siparişinde mi bulanacaksınız? Ne yapacaksınız?”

Şikayetçinin ‘korsan’ Anıtkabir ziyareti yaptığı, henüz İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olmadığı kaydedilen yazıda, “Mazbatasını alır ondan sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanır. İsterse başına bir adet de ‘EŞ’ sıfatı 
kondurur. Eş Başkan… Seçimden pay isteyen PKK’yı memnun etmek için.” 

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları  Kemal Polat ve Melike Akbaş, 

12.04.2019 tarihinde yaptıkları başvuruda, yazıda yer alan “Mazbatam da mazba-
tan diye tutturan Ekrem İmamoğlu da, ‘Birtakım terör örgütleri sürece dahil edi-
lebilir’ diyerek el yükseltiyor. Hangi terör örgütleri bunlar Ekrem Efendi? PKK mı? 
DHKP-C mi? Hırsızlıklarınızı (YSK bu yönde karar verirse) kamufle etmek için 
bunları mı devreye sokacaksınız? Yoksa doğrudan CIA terör örgütünden mi destek 
alacaksınız?” ifadelerinin yer aldığı belirtilmiştir.

Şikayetçinin hiçbir zaman ‘Bir takım terör örgütleri sürece dahil edilebilir’ şek-
linde açıklaması olmadığı;

Aslında milli duygularıyla her zaman övünen bir kişi olan şikayetçinin, seçim 
döneminde kötülemek amacıyla terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı;

Hırsızlık suçlaması yapılan şikayetçinin toplum tarafından ‘suçlu’ olarak algı-
lanmasının hedeflendiği başvuru dilekçesinde yer almıştır.

Şikayet konusu yazıdaki bu ifadelerle eleştiri sınırlarının aşıldığı, şikayetçiye te-
rörle ilişkili olduğu ve hırsızlık suçlaması yapıldığı; toplum nazarında ‘suçlu’ olarak 
algılanmasının hedeflendiği; kişilik hakları ve saygınlığının zedelendiği savunul-
muştur.

Söz konusu yazının ifade ve basın özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceği belir-
tilen başvuruda yazar Ahmet Kekeç hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili mad-
delerini ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.
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UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu  Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’e ulaştırılmış, posta ‘alın-

dı’ belgesi gelmiştir. Şikayet edilen, köşesindeki bir yazısında başvuru dilekçesinin 
kendisine ulaştığını beyan etmiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI:
Şikayet edilen, 22.04.2019 tarihinde köşesinde ‘İmamoğlu bu 3 gazetecinin sus-

turulmasını istiyor’ başlığı ile yayınladığı yazıda, “Basın Konseyi’nin yolladığı ‘va-
raka’yı (belge, yazılı kağıt) afiyetle yırtıp çöpe attım” diyerek yanıt vermeyeceğini 
beyan etmiştir.

Şikayet edilen yazarın, bildirimi aldığı anlaşılan yazısında, Basın Konseyi ile 
ilgili öne sürdüğü görüşler ve suçlamalar, bu şikayet dosyası kapsamında olmadığı 
için değerlendirmeye alınmamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Şikayet konusu yazı, 31 Mart yerel seçimlerinden 5 gün sonra, itirazlar nede-

niyle İstanbul’da seçim sonucu henüz kesinleşmediği bir dönemde yayımlanmış-
tır. Yazıda şikayetçinin mazbatasının verilmesi için itiraz sonucunu beklemeden 
acele etmesi; henüz mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
unvanı kullanması; Anıtkabir özel defterini bu unvanla imzalaması eleştirilmiştir.

Şikayet edilen yazar yazısına “Militanlarınızı sokağa mı dökeceksiniz?” başlığını 
kullanmış, şikayetçi Ekrem İmamoğlu ve partisinin lideri Kemal Kılıçdaroglu’nun  
açıklamalarını ‘sokağı kızıştıracak serseri mayın açıklamalar’ ve mazbatanın gecik-
mesi halinde sokak eylemlerine çağrı olarak değerlendirmiş, bunun tehdit olduğu-
nu savunmuş ve karşı çıkmıştır. 

Gazetecinin görevi, gerçeği bulup ortaya çıkarmak; halkı doğru bilgilendirmek 
ve kamuoyunun gerçekler ışığında oluşmasını sağlamaktır. Gazetecilerin, seçim 
gibi ülkenin gündemindeki çok önemli bir konuyu haberlerinde ve köşe yazıların-
da ele alması; yazarın dilediği gibi yorumlayıp değerlendirmesi; tasvip etmedik-
lerini eleştirmesi; sert ve rahatsız edici üslup kullanması; hatta gerçek olduğuna 
inandırıcı ve makul nedenleri ortaya koymak koşuluyla suçlamada bulunması da 
doğaldır.

Tüm bunları ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kabul etmek gerekmektedir. 
Ancak yazıda şikayetçiye atfen “Bir takım terör örgütleri sürece dahil edilebilir” sö-
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züyle ‘el yükselttiği’ ifadeleri geçmektedir. Başvuruda, şikayetçinin hiçbir yerde böyle 
bir söz söylemediği, dolayısıyla iftira atıldığı savunulmaktadır. Şikayet edilen yazar, 
yanıt vermediği için, yazıya dayanak yaptığı bu sözü şikayetçinin söyleyip söyleme-
diği; söylediyse nerede ne zaman söylediğine ilişkin her hangi bir bilgi edinileme-
miştir.

Bu durumda şikayet edilenin, söylendiğine ilişkin kanıtı ortaya koymadığı, 
dolayısıyla gerçek olduğuna inandırıcı makul neden gösterilemeyen bir sözden 
hareketle, şikayetçiye peş peşe “Hangi terör örgütleri bunlar Ekrem Efendi? PKK 
mı? DHKP-C mi? Hırsızlıklarınızı (YSK bu yönde karar verirse) kamufle etmek için 
bunları mı devreye sokacaksınız? Yoksa doğrudan CIA terör örgütünden mi destek 
alacaksınız? PKK’yı yeniden hendeklere mi yönlendireceksiniz?” sorularını yönelt-
mesi sorunludur. Bu ifadeler, şikayetçinin terör örgütleriyle ilişkili olduğu algısına 
neden olmuştur. Terör örgütleriyle ilişkili suçtur, kanıt gösterilmeden şikayetçiye 
suç isnadında bulunulmuştur. 

Yine seçime itirazlarda sehven ya da kasıtlı olarak yapılan hatalar nedeniyle 
sandık sonuçlarının değişmesinden hareketle, şikayetçiye ‘hırsızlık’ suçlaması ya-
pılması da ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olamaz, suç isnadı olarak değer-
lendirmek gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenle şikayet konusu yazısında Basın Meslek İlkeleri’nin “Ki-
şileri ve kuruluşları, eleştiri, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi;

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” şek-
lindeki 9’uncu maddesi;

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bu-
lunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesi ihlal edilmiştir.

SONUÇ: Basın  Konseyi Yüksek Kurulu, 08.05.2019  tarihindeki toplanışında, 
Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hakkındaki Ekrem İmamoğlu’nun avukatları 
aracılığı ile yaptığı şikayeti görüşmüş; 

a) Şikayetin kabulüne 
b) Star  gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’in ‘Militanlarınızı sokağa mı dökeceksi-

niz?’ başlıklı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yazısında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal 
ettiği anlaşıldığından OYBİRİLĞİ ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.
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KARAR NO: 2019- 10
KARAR TARİHİ: 08.05.2019
ŞİKAYETÇİ: Ekrem İMAMOĞLU 
VEKİLİ: Av. Kemal POLAT, Av. Melike AKBAŞ
ŞİKAYET EDİLEN: 1- Kurtuluş TAYİZ (Akşam Gazetesi yazarı)
                                     2- Cemil BARLAS (A Haber Televizyonu yorumcusu)

ŞİKAYET KONUSU:
Ekrem İmamoğlu Vekili tarafından verilen dilekçe ile A Haber Televizyonu’n-

da 25.03.2019 tarihinde yayınlanan ‘Canan Barlas ile Gündem’ adlı programa katı-
lan Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ve aynı televizyonda yorumcu olan Ce-
mil Barlas’ın konuşmalarında geçen bazı ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal 
ettiği ileri sürülerek, Basın Konseyi’nce gerekli kararın alınması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları  Kemal Polat ve Melike Akbaş, ta-

rafından 12.04.2019 tarihinde yapılan şikayet başvurusunda, programın saat 
21.44.45 ve saat 22.19.00’daki bölümlerinde müvekkillerine hakaret edildiğini, 
iftira atıldığı, kişilik hakları ve saygınlığının zedelendiği, böylece Basın Meslek İl-
keleri’nin ihlal edildiği öne sürülmüştür. Yayındaki bu ifadelere örnek olarak:

“İmamoğlu ne demiş 15 Temmuz’da… NATO’nun merkezi, Gladyo’nun merkezi, 
oradan abi neyin mesajını atıyor diyor ki sur içinde olun…açgözlü, darbeden benim 
payıma ne düşer diye erkenden böyle kendini göstermeye çalışan bir adam bu…

Adam hiç pozitif biri değil, açık ve bariz bir yalancı, seçim kampanyasını yalan-
lar üzerine yürütüyor….

Kültür merkezi yaptım de parayı cebe indir, ondan sonra amfi tiyatro yaptım de 
parayı öbür cebe indir, tam tiyatro!.. nereden çarpacağını biliyor…

İfadelerinin kullanıldığı, bu ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı olduğu,
Şikayetçiye ‘Gladyo’nun merkezinde olduğu’ ve ‘yolsuzluk’ suçlamalarının mad-

di ve görünür gerçeğe aykırı ve iftira olduğu, 
Seçim kampanyasını ‘yalanlar üzerinden yürüttüğü’ iddiasının, şikayetçiyi ren-

cide eden ve yine iftira içeren ifadeler olduğu,
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Soyut suçlama ve iddialarla ‘açık ve bariz bir yalancı’ denilen Şikayetçinin kişi-
lik haklarına saldırıldığı, bu ifadelerin aşağılayıcı ve rencide edici olduğu,

Şikayet konusu yayında eleştiri sınırlarının aşıldığı; Şikayetçiye suç isnadında 
bulunulduğu savunulan başvuruda, Şikayet edilen Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas 
hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu A Haber Televizyonu ‘Canan Barlas ile Gündem’ programı 

yorumcuları Cemil Barlas ve Kurtuluş Tayiz’e ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgeleri 
gelmiştir. 

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI :
Şikayet edilen yorumcular Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas, süresinde yanıt ver-

memiş ve uzlaşma talebinde bulunmamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra 

konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki kararlara varmıştır.
Şikayet konusu yayın, 31 Mart yerel seçimlerinden 6 gün önce A Haber Tele-

vizyonu’nda ‘Canan Barlas ile Gündem’ adlı programda yer almıştır. Çeşitli konu-
ların tartışıldığı programın büyük bölümü, o hafta sonu yapılan seçime ayrılmıştır.

Yayında şikayetçinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak yaptığı icraatları ma-
saya yatıran yorumcular, bunlardan Beylikdüzü Belediyesi’nin sahil düzenleme ve 
kültür merkezi projelerini ekrana getirerek, bu projeler için büyük paralar harcandı-
ğını ancak fiyaskoyla sonuçlandığını ya da usulsüzlük yapıldığını savunmuşlardır.

Programa katılanlar, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak başarılı hizmet yap-
madığını söyledikleri Şikayetçinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
olarak sürdürdüğü kampanyayı eleştirmiştir. Şikayetçinin siyasi geçmişi ve kişili-
ğine ilişkin de çeşitli yorumlar yapılmıştır.

Şikayetçi kamuoyu tarafından tanınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan 
adaylarından birisidir. Siyasi bir kişiliğe sahiptir. Halkı bilgilendirmekle görevli 
gazeteciler haber, yorum, köşe yazıları ve televizyon programlarda siyasileri mer-
cek altına alırlar. Onların bilinmeyen yönlerini, gizli kalan gerçekleri ortaya çı-
karırlar; yaptıkları ve hatta yapmadıkları hizmetleri konu eder, doğal olarak da 
eleştirirler. Kamuoyunca bilinip tanınan kişiler ve siyasetçiler de haklarında yapı-
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lan haber ve yorumlardaki eleştirilere, hatta kaba ve sarsıcı üslup kullanılmasına 
herhangi bir insandan daha çok tahammül etmek durumundadır.

Gazetecilerin böylesi bir kamusal görevi yaparken gazetecilik meslek etiği ku-
rallarına uymaları, haber, yorum, köşe yazısı ve televizyon programlarında maddi 
ve görünür gerçeğe bağlı kalmaları, özle biçim arasındaki dengeyi gözetmeleri; 
ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmamaları gerekmektedir.

Şikayet edilen yayında yorumcu Kurtuluş Tayiz, yayının saat 21.44.45’de baş-
layan bölümünde şikayetçiyi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ‘Gladyo mer-
kezinde mesaj atmakla’ suçlamış, “…açgözlü, darbeden benim payıma ne düşer 
diye erkenden böyle kendini göstermeye çalışan bir adam bu” demiştir. Yine saat 
22.19.00’daki bölümde “… açık bariz yalancı..  seçim kampanyasını yalanlar üzeri-
ne yürütüyor” sözleriyle şikayetçiye ‘yalancı’ demiştir. Bu iddialarıyla ilgili somut 
kanıt göstermeden, sübjektif yorumlarla şikayetçiye yapılan ‘Gladyo’nun merke-
zinde bulunduğu’, ‘darbeden pay almak için kendini göstermeye çalıştığı’ ve ‘ya-
lancı’ suçlamalarını eleştiri sınırlarını aşan, kişiliği rencide edici, hakaret ve iftira 
olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Şikayet edilen diğer sunucu Cemil Barlas’ın ise yayının saat 22.19.00’daki bölü-
münde, “Kültür merkezi yaptırmak de parayı cebe indir, ondan sonra amfi tiyatro 
yaptım de parayı öbür cebe indir, tam tiyatro” ifadeleri de Şikayetçiye kanıtı göste-
rilmeden yapılan yolsuzluk suçlamasıdır. Bu tür ifadeler, ifade ve basın özgürlüğü 
sınırlarında kabul edilemez nitelikte olup Şikayetçiye yapılan suç isnadı olarak de-
ğerlendirmek gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu yayında Basın Meslek İlkeleri’nin “Ki-
şileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya 
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi; 

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bu-
lunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesinin ihlal edildiği ka-
naatine ulaşılmıştır.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 08.05.2019 tarihinde yaptığı toplantıda A Haber 

Televizyonu’nda ‘Canan Barlas ile Gündem’ programı yorumcuları Cemil Barlas 
ve Kurtuluş Tayiz haklarında, Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığı ile yaptığı 
başvuruyu görüşerek:
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a) Şikayetin kabulüne;
b) A Haber televizyonunda ‘Canan Barlas ile Gündem’ programında Basın 

Meslek İlkeleri’nin 4’üncü ve 10’uncu maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle prog-
ram yorumcuları Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas’ın ayrı ayrı KINANMASINA 
oybirliği ile karar vermiştir.

KARAR NO: 2019- 11
KARAR TARİHİ: 23.05.2019 
ŞİKAYETÇİ: Ekrem İMAMOĞLU 
Vekili: Av. Doğan POLAT, Av. Sercan POLAT, Av. Melike AKBAŞ,
ŞİKAYET EDİLEN: İsmail ÇAĞLAR (Takvim Gazetesi yazarı)

ŞİKAYET KONUSU:
22.04.2019 tarihli Takvim Gazetesi’nde İsmail Çağlar imzasıyla yayımlanan 

‘CHP Belediyeciliği Bilgimiz Gibi’ başlıklı köşe yazısında yer alan ifadelerde şika-
yetçinin kişilik hakları ve saygınlığının zedelendiği, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal 
edildiği ileri sürülerek gereken işlemin yapılması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat, Sercan Polat ve Meli-

ke Akbaş, Basın Konseyi’ne 24.04.2019 tarihinde yaptıkları 6 sayfalık başvuruda, 
Şikayet edilen tarafından yazılan yazıda, gerçek olmayan iddialara yer verildiğini; 
kullanılan ifadelerde şikayetçinin kişilik hakları ve saygınlığının zedelendiğini; Ba-
sın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini savunmuştur. Bu iddialarına örnek olarak:

“İmamoğlu bizi kandırmak için bir video çekti… İmamoğlu’na ‘size antrikot pi-
şirdik’ muamelesi yapan personelin Beylikdüzü Belediyesi’nden beri yanından ayır-
madığı özel çaycısı olduğu ortaya çıktı…

Belki de belediyenin kritik öneme sahip birçok bilgisi şu an PKK’lı ve FETÖ’cü 
teröristlerin eline geçti.

Şimdi gelelim İmamoğlu›nun ilk üç icraatının değerlendirmesine;  Yalan, do-
lan, sahtekarlık, şov...”

İfadelerine yer verildiği ve bunların gerçek olmadığı,
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Köşe yazısında, bahsi geçen videodaki eskiden beri İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nde görevli personelin, Beylikdüzü Belediyesi’nden getirilen özel çaycı gibi 
gösterildiği,

Şikayetçinin FETÖ ve PKK ile ilişkilendirilip, terör örgütlerine belediyenin 
kritik bilgilerinin verilmiş olabileceğinin söylendiği,

Sahtekarlık yapmakla suçlanan Şikayetçinin yalancı olduğu ve şov yaptığı, top-
lum önünde ‘suçlu’ olarak algılanmasının hedeflendiği,

Böylece şikayet konusu yazıdaki bu ifadelerle eleştiri sınırlarının aşıldığı, Şi-
kayetçiye yalancılık ve sahtekarlık ithamında bulunularak toplum önünde ‘suçlu’ 
algısı oluşturulmasının hedeflendiği,

Söz konusu yazının ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği 
ileri sürülen başvuruda, yazar İsmail Çağlar hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 
ilgili maddelerine göre işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu Takvim Gazetesi yazarı İsmail Çağlar’a ulaştırılmış, posta 

‘alındı’ belgesi gelmiştir. Şikayet edilen süresinde herhangi bir yanıt vermemiş ve 
taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra 

konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki karara varmıştır.  
Şikayet konusu yazı, 22.04.2017 tarihinde Takvim Gazetesi’nin 7’nci sayfasın-

da yayımlanmıştır. Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden bir hafta geçtiği 
belirtilen yazıda, bu sürede yaptığı ilk icraatları konu edilmiştir.

Gazetecinin görevi, gerçeği bulup ortaya çıkarmak; halkı bilgilendirmek ve ka-
muoyunun sağlıklı oluşmasına katkıda bulunmaktır. Şikayet edilen köşe yazarı, 
şikayetçinin “İstanbul’un kaybedecek bir günü bile yok” diyerek mazbatasının bir 
an önce verilmesini istediği ve göreve başladığını belirterek, bir haftalık sürede 
yaptığı icraatı eleştirel bakışla ele almıştır. Nitekim yazıda şikayetçinin ilk icraat-
larının mutfakta öğle yemeği mönüsü kontrolü; belediyenin veri tabanının kop-
yalanması talimatı, vakıf ve derneklere kaynak aktarılmasının önlenmesi olduğu 
ifade edilerek eleştirilmiştir.
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Şikayet edilen yazarın, şikayetçinin bir hafta gibi kısa bir süre de olsa yaptığı ic-
raatı dilediği gibi yorumlayıp değerlendirmesi; sert ve rahatsız edici üslup kullanarak 
eleştirmesi; gerçek olduğuna inandırıcı ve makul nedenleri ortaya koymak koşuluy-
la suçlamada bulunması da doğaldır. Siyasi bir kişilik olarak kamuoyunun önüne 
çıkan şikayetçi de bu eleştiriler kendisi açısından ne kadar ağır ve sarsıcı olsa da ifade 
ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmadığı sürece katlanmak durumundadır.

Ancak şikayet edilen yazıda, ‘mutfak denetimi’ ile ilgili videoda eskiden beri İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personelin Beylikdüzü’nden getirilmiş gibi 
gösterilmesi sorunu söz konusudur. Şikayet edilen yazar, “İmamoğlu bizi kandırmak 
için bir video çekti… İmamoğlu’na ‘size antrikot pişirdik’ muamelesi yapan persone-
lin Beylikdüzü Belediyesi’nden beri yanından ayırmadığı özel çaycısı olduğu ortaya 
çıktı…’ ifadeleriyle, araştırılması gazetecilik olanakları içinde olan bir konuda gerçe-
ği olduğundan farklı göstermiştir. Maddi ve görünür gerçeğe aykırı olan bu iddia ve 
ifadelerin, şikayetçiye iftira atılması olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yine yazıda yer alan “Belki de belediyenin kritik öneme sahip birçok bilgisi şuan 
PKK’lı ve FETÖ’cü teröristlerin eline geçti” ifadeleri, şikayetçinin herhangi bir ka-
nıtı olmadan şikayetçinin silahlı terör örgütlerine yardım yaptığı suçlanmasıdır.

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin “Ki-
şileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya 
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin;

 “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler 
bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesinin ihlal edildiği 
kanaatindeyiz.

KARAR:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 22.05.2019 tarihli toplantısında, 22.04.2019 ta-

rihli Takvim Gazetesi’nde İsmail Çağlar imzasıyla yayımlanan ‘CHP Belediyeciliği 
Bildiğimiz Gibi’ başlıklı yazı hakkında Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığıy-
la yaptığı başvuruyu görüşerek:

a) Şikayetin kabulüne,
b) ‘CHP Belediyeciliği Bildiğimiz Gibi’ başlıklı yazıda, Basın Meslek İlkelerinin 

4 ve 10’uncu maddelerinin ihlali nedeniyle İsmail ÇAĞLAR’ın “UYARILMASI-
NA”, oy çokluğuyla karar verildi.
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KARAR NO: 2019- 12
KARAR TARİHİ:  23.05.2019 
ŞİKAYETÇİ:  Ekrem İMAMOĞLU 
VEKİLİ: Av. Doğan POLAT , Av. Selcen POLAT, Av. Melike AKBAŞ
ŞİKAYET EDİLEN:  Ahmet KEKEÇ (Star Gazetesi yazarı)

ŞİKAYET KONUSU:
Star Gazetesi’nde 12.04.2019 tarihinde şikayet edilen yazar Ahmet Kekeç imza-

sıyla yayımlanan ‘Yüzündeki şey bir Fetullah maskesidir!’ başlıklı yazıda yer alan 
ifadelerin, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği ileri sürülmüş, Basın Konseyi’nce 
gereken işlemin yapılması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat, Sercan Polat ve Meli-

ke Akbaş tarafından, 24.04.2019 tarihinde yapılan şikayet başvurusunda, şikayet 
konusu yazıda yer alan ifadelerin, müvekkillerinin kişilik hakları ve saygınlığını 
zedelediği ve Basın Meslek İlkelerini ihlal ettiği öne sürülmüştür. Yazıdaki bu ifa-
delere örnek olarak:

“Birileri Ekrem İmamoğlu’nun Samanyolu TV’de ‘kadrolu yorumculuk’ yapar-
ken sarf ettiği sözleri bulup çıkarsın.... Bir de Fenerbahçe aleyhindeki sözleri… En 
hafifinin ‘şikeci Fenerbahçe’ olduğunu söyleyeyim de…

Dolayısıyla yüzündeki ‘hoşgörü maskesi’ bir Fetullah maskesidir”
İfadeleri kullanıldığı, bu ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı olduğu,
Şikayetçinin ‘Yüzünde Fetullah maskesi’ olduğu iddiasının maddi ve görünür 

gerçeğe aykırı olduğu ve kendisinin dayanaksız olarak FETÖ/PDY terör örgütüyle 
ilişkili gibi gösterildiği,

Soyut suçlama ve iddialara yer verilen yazıda şikayetçinin aslında bir ‘terörist’ 
olduğu algısının yaratılarak, kişilik haklarının ihlal edildiği,

Şikayet konusu yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı; şikayetçiye suç isnadında bu-
lunulduğu savunulan başvuruda yazar Ahmet Kekeç hakkında Basın Meslek İlke-
leri’ni ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.
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UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’e ulaştırılmış, posta ‘alın-

dı’ belgesi gelmiştir. Şikayet edilen Şikayetle ilgili olarak yanıt vermemiş ve uzlaş-
ma talebinde bulunmamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra 

konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki karara varmıştır.  
Şikâyet konusu yazı, yazarın 31 Mart seçim kampanyası sırasında ve seçim sonra-

sında şikayetçi Ekrem İmamoğlu hakkında kaleme aldığı köşe yazılarından biridir. Ya-
zarın dilediği konuyu köşesine taşıması, yorumlayıp değerlendirmesi, tasvip etmedikle-
rini eleştirmesi; sert ve rahatsız edici üslup kullanması, hatta gerçek olduğuna inandırıcı 
ve makul nedenleri ortaya koymak koşuluyla suçlamada bulunması da doğaldır.

Gazetecinin görevi, gerçeği bulup ortaya çıkarmak ve halkı bilgilendirmektir. 
Bunu yaparken elbette yorum yapıp eleştirme hakkına sahiptir. Ancak şikayet ko-
nusu yazının ‘Yüzündeki şey, bir Fetullah maskesidir!’ başlığı ve yazarın kullandığı 
üsluptan da anlaşılacağı gibi, Şikayet edilen Şikayetçiyi, FETÖ/PDY terör örgütüy-
le ilişkilendirilmektedir.

Şikayetçinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan bir televizyonda-
ki yorumculuğuyla ilgili şikayet konusu yazıdaki, “Birileri Ekrem İmamoğlu’nun Sa-
manyolu TV’de ‘kadrolu yorumculuk’ yaparken sarf ettiği sözleri bulup çıkarsın.... Bir 
de Fenerbahçe aleyhindeki sözleri… En hafifinin ‘şikeci Fenerbahçe’ olduğunu söyle-
yeyim de gerisini siz tamamlayın…” sözlerinden başka şu ifadeler de yer verilmiştir:

“Hiç hoşgörülü ve hazımlı değil. Bilakis hazımsız ve terbiyesiz bir adam.. (Seçim 
kampanyası döneminde de birkaç kez ‘sızma’ yaptı. Yani, açık verdi.) Kendisine 
PKK’lılarla ittifakı soran seçmenlere karşı ‘terbiyesizleşti...’ Bununla da kalmadı, 
terörün sorumlusu olarak Saray’ı göstererek, terbiyesizliğine ‘level’ atlattı.

Hülasa Ekrem İmamoğlu, bize gösterdiği ‘adam’ değildir. Sinsi, kurnaz ve kin-
dar adamdır.

Dolayısıyla, yüzündeki ‘hoşgörü maskesi, bir Fetullah maskesidir. Bilin de ona 
göre!”

Şikayet konusu yazıdaki “Yüzündeki ‘hoşgörü maskesi’ bir Fetullah maskesidir”, 
“Bilakis hazımsız ve terbiyesiz bir adam”, “terbiyesizleşti”, “terbiyesizliğe level atlat-
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tı” ifadeleriyle eleştiri sınırları aşılmış, şikayetçinin kişilik hakları hedef alınmış ve 
hakaret edilmiştir. 

Yazıda, Şikayetçi hakkında açılan herhangi bir soruşturma ve davadan söz 
edilmeden “Fetullahçılık yapıyordu” ifadesine yer verilmesi, Şikayetçiye yönelik 
kanıt gösterilmeden yapılan suç isnadıdır.

Açıklanan bu nedenle şikayet konusu yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri 
ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira 
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi ile,

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” 
şeklindeki 9’uncu maddesinin ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 22.05.2019 tarihli toplantısında, 12.04.2019 ta-

rihli Star Gazetesinde Ahmet Kekeç imzasıyla yayımlanan ‘Yüzündeki şey bir Fe-
tullah maskesidir’ başlıklı yazı hakkında, Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılı-
ğıyla yaptığı başvuruyu görüşerek:

a) Şikayetin kabulüne,
b) ‘Yüzündeki şey bir Fetullah maskesidir!’ başlıklı yazıda Basın Meslek İlkeleri-

nin 4 ve 9’uncu maddelerinin ihlali nedeniyle Ahmet Kekeç’in   KINAMASINA, 
oy çokluğu ile karar vermiştir.

KARAR NO: 2019- 13
KARAR TARİHİ: 29.05.2019 
ŞİKAYETÇİ:  TBMM Başkanlığı
VEKİLİ: Av. Mehmet ÇOBAS (TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı)
ŞİKAYET EDİLEN: 1- Deniz AYHAN (Sözcü Gazetesi Muhabiri) 
  2- Metin YILMAZ (Sözcü Gazetesi Genel Yayın Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU  :
Sözcü Gazetesi’nde 25.04.2019 tarihinde muhabir Deniz Ayhan imzasıyla ya-

yımlanan, ‘Yavaş seçilince Halk Ekmek’le yollar ayrıldı’, ‘Meclis’ten ekmek boykotu’ 
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başlıklı haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerini ihlal edildiği ileri sü-
rülerek, gereken işlemin yapılması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
Şikayetçi TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Çobas, TBMM Başkan-

lığı Vekili sıfatıyla yaptığı başvuruda, şikayet edilen haberdeki ifadelerin gerçeğe 
aykırı olduğu, TBMM Başkanlığına iftira atıldığı ve Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal 
edildiğini belirtilerek TBMM adına şikayetçi olmuş ve yayımlanan haberde yer 
alan;

“Yavaş seçilince Halk Ekmek’le yollar ayrıldı. Meclis’ten ekmek boykotu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağ-

lı Halk Ekmek’ten ekmek alımı yapılmasına son verildi.
Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 

yapılan bu ani değişiklik dikkati çekti” ifadeleri iddialarına örnek göstermiştir.
Şikayet başvurusunda haberin gerçek olmadığı,
Zira, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ile TBMM arasında ekmek alı-

mına ilişkin 01.01.2019 tarihinde imzalanan sözleşmenin 31.12.2019 tarihine ka-
dar geçerli olduğu,

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’nın, 23 Nisan 2019 tarihinde üretim yap-
mayacağına ilişkin 15.04.2019 tarihinde bildirimde bulunması üzerine, Meclis lo-
kantasının ekmek tedarikinin o gün başka bir kurumdan karşılandığı,

Haberin metninde bu bilgiye yer verilmesine rağmen, haberde kullanılan baş-
lıklarda başlıkta manipülasyonun tercih edildiği,

Böylece şikayet konusu haberdeki gerçek dışı ifadelerle eleştiri sınırlarının aşıl-
dığı, şikayetçiye iftira atıldığı iddia edilmiştir.

Söz konusu haberin bu nedenlerle ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kabul 
edilemeyeceği de savunulan başvuruda, muhabir Deniz Ayhan ve Sözcü Gazetesi 
sorumluları hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerin göre işlem yapıl-
ması talep edilmiştir. 

Başvuruya, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin, 23 Nisan Bayramı 
nedeniyle o gün üretim yapılmayacağına dair müşterilerine ‘İlgili Makama’ başlı-
ğıyla gönderdiği 15.04.2019 tarihli yazı da eklenmiştir.
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UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu haberi yazan Sözcü Gazetesi muhabiri Deniz Ayhan ile Söz-

cü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a ulaştırılmış, posta ‘alındı’ bel-
gesi gelmiştir.

Şikayet edilenler süresinde herhangi bir yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde 
bulunmamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra 

konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki karara varmıştır.  
Şikayet konusu haber, Sözcü Gazetesi’nin 25.04.2019 tarihli nüshasında ‘Yavaş 

seçilince Halk Ekmek’le yollar ayrıldı’ üst başlığı ve ‘Meclis’ten ekmek boykotu’ ana 
başlığıyla yayımlanmıştır. Haberde, muhabir Deniz Ayhan’ın fotoğraflı imzası bu-
lunmaktadır.

Haber, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’ın, Twitter’da yap-
tığı “TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Halk 
Ekmeği iken, Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek 
tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var” paylaşımından yola çıkılarak ya-
pılmıştır. Haberde, eskiden servis edilen ve yeni ekmekleri gösteren iki kare fotoğ-
rafın da bulunduğu paylaşımda ‘Hayrola?’ sorusuna da yer verilmiştir.

Şikayet konusu haberin flaşında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasına, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’ten ekmek alımı yapılmasına 
son verildi” ifadesi yer almış, bu başlığa göre habere kaynak gösterilen twitter pay-
laşımındaki ‘ekmek tedarikinin el değiştirildiğine ilişkin belirtiler var’ ifadesi daha 
ileri götürerek, kesinmiş gibi yansıtılmıştır.

Buna karşın, olayın taraflarından Halk Ekmek ve Un Fabrikası’nın gerçeğin böyle 
olmadığını ortaya koyan açıklamasına da yer verilmiştir. Bu açıklama da “İyi Partili 
Erozan’ın iddiasından sonra Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası bir açıklama yap-
tı. Açıklamada 23 Nisan günü Halk Ekmek Fabrikası’nın çalışmadığı, 24 Nisan’dan 
itibaren ekmek satışının devam ettiği belirtildi” ifadesiyle haberde aktarılmıştır. Ha-
berde, milletvekilinin sosyal medya paylaşımının kupürü de kullanılmıştır.

Şikayet konusu haberde sorun, ‘Yavaş seçilince Halk Ekmek’le yollar ayrıldı’. 
‘Meclis’ten ekmek boykotu’ başlıkları ve flaşıdır. Başlık ile metnin uyumsuzluğu, 
kullanılan haber tekniğinden mi kaynaklanmakta, yoksa abartıya kaçılarak olayın 
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farklı gösterilmesi midir? Bu durumda söz konusu haberin maddi ve görünür ger-
çekle ne denli örtüşüp örtüşmediğine bakmak gerekmektedir. 

İfade ve basın özgürlüğünde evrensel standartlara göre gerçeklik, orta düzey-
deki bir okuyucunun basında yer alan bir haber ve yazıdan edindiği kanıya göre 
belirlenir. Haber veya yazıda gerçek dışılık ve abartı orta düzeydeki bir okuyucu 
üzerinde, gerçek olan olaydan başka bir anlam çıkarmak sonucunu doğurmama-
lıdır. Gazeteci haberi yazarken çelişkili ifadeler kullanmaktan ve haber metni ile 
uyumsuz ve okuyucuyu yanıltıcı başlık kullanmaktan kaçınmalıdır. 

Şikayete konu haberde, metin ile başlıklar ve giriş cümlesi çelişmektedir. Haber 
başlığının muhabir tarafından mı yoksa yazı işleri tarafından mı atılmış olduğu 
bilinmemekle birlikte haberi yazanın elinde birbiriyle çelişen ve öne çıkartılan 
haberi ortadan kaldıran bilgi olmasına karşın, gerçeklikle bağlantısı bulunmayan 
haberin yazılması ve yayınlanması gazetecilik etiği ile bağdaştırılamaz.

Haberlerin başlıklarıyla metni arasında tutarsızlık ve çelişki olmamalı, okuyu-
cu okuduğu haber nedeniyle çelişkiye düşmemelidir. Şikayet konusu haberde, ha-
beri okuyan bir kişiyi haber başlığıyla içeriği arasında çelişkiye düşürecek ifadeler 
yer almaktadır. Yazı içeriğini okuyan bir kişi, ‘Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın 
23 Nisan günü üretim yapmadığı için TBMM lokantasının ekmek tedarikini bir 
günlüğüne başka kurumdan karşıladığı’ kanaatine ulaşabilecektir. Oysa başlık bu 
açıklama ile uyumlu değildir.

Şikayet konusu haberdeki bu çelişkiler, haberin kasıtlı olarak saptırıldığını gün-
deme getirir. Bu ise Basın Meslek İlkelerinin ihlali olarak değerlendirilmelidir. 

Yüksek Kurul, şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal 
bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Ga-
zeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü 
maddesinin “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek 
yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki 12’nci  maddelerine aykı-
rılık saptamıştır. 

SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle, 25.04.2019 tarihli Sözcü Gazetesi’nde, muhabir Deniz 

Ayhan imzasıyla yayımlanan, ‘Yavaş seçilince Halk Ekmek’le yollar ayrıldı’, ‘Mec-
lis’ten ekmek boykotu’ başlıklı haberle ilgili olarak TBMM adına yapılan başvuru 
konusu;
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a) Şikayetin kabulüne,
b) ‘Yavaş seçilince Halk Ekmek’le yollar ayrıldı’, ‘Meclis’ten ekmek boykotu’ 

başlıklı haberde, Basın Meslek İlkelerinin 3 ve 12’nci maddelerinin ihlal edilmiş 
olması nedeniyle Muhabir Deniz Ayhan ve Sözcü Gazetesi’nin UYARILMASINA, 
oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 – 14
KARAR TARİHİ: 29.05.2019 
ŞİKAYETÇİ: Av. Mehmet ÇOBAS (TBMM Başkanlığı Vekili- Hukuk Hiz-

metleri Başkanı)
ŞİKAYET EDİLEN: Metin SARIKINACI (Korkusuz Gazetesi Sorumlu Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU:
Korkusuz Gazetesi’nde 25.04.2019 tarihinde yayımlanan ‘Yavaş’ın ekmeğiyle 

oynadılar. Meclis ekmeği artık Halk’tan değil’ başlıklı haberde Basın Meslek İlke-
leri’nin ilgili maddelerini ihlal edildiği ileri sürülerek, gereken işlemin yapılması 
talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
Şikayetçi TBMM Başkanlığı Vekili olan Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet 

Çobas’ın yaptığı başvuruda, şikayet edilen Korkusuz Gazetesi’nde yer alan haber-
deki ifadelerin gerçeğe aykırı olduğu, şikayetçiye iftira atıldığı ve Basın Meslek İl-
keleri’nin ihlal edildiği savunulmuş ve buna örnek olarak:

“Yavaş’ın ekmeği ile oynadılar. 
Meclis’in ekmeği artık Halk’tan değil.
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantası’na Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı Halk Ekmek’ten ekmek alımı yapılmasına son verildi. 
Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 

yapılan bu değişiklik dikkat çekti” ifadelerine yer verildiği gösterilmiştir.
Şikayet başvurusunda bunların  gerçek olmadığı,
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ile TBMM arasında ekmek alımına 

ilişkin 01.01.2019 tarihinde imzalanan sözleşmenin 31.12.2019 tarihine kadar ge-
çerli olduğu,
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’nın, 23 Nisan 2019 tarihinde üretim 
yapmayacağına ilişkin 15.04.2019 tarihinde bildirimde bulunması üzerine, 
Meclis lokantasına sadece o güne mahsus ekmek alımının başka bir kurumdan 
yapıldığı,

Şikayet edilenin bir sosyal medya paylaşımı, konunun taraflarına sormadan ve 
işin içyüzünü öğrenme zahmetine girmeden gerçekmiş gibi haberleştirdiği, sonra-
dan da düzeltme yoluna gitmediği,

Böylece şikayet konusu haberdeki gerçek dışı ifadelerle eleştiri sınırlarının aşıl-
dığı, şikayetçiye iftira atıldığı savunulmuştur.

Söz konusu haberin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği 
de savunulan başvuruda, Korkusuz Gazetesi hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 
ilgili maddelerin göre işlem yapılması talep edilmiştir. 

Başvuruya, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin, 23 Nisan Bayra-
mı nedeniyle o gün üretim yapılmayacağına dair ilgili makamlara gönderdiği 
15.04.2019 tarihli yazı da eklenmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu Korkusuz Gazetesi Sorumlu Müdürü Metin Sarıkınacı’ya 

ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Şikayet edilen süresinde herhangi bir yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bu-

lunmamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra 

konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki karara varmıştır
Şikayet konusu haber 25.04.2019 tarihinde Korkusuz Gazetesi’nde birinci say-

fadan ‘Ankara Belediyesi’nde neler oluyor’ ve ‘Yavaş’ın ekmeğiyle oynadılar’ başlık-
larıyla anonsuyla, gazetenin 5’inci sayfasında imzasız yayımlanmıştır. 

Birinci sayfadaki anonsun spotunda ‘TBMM lokantasının ekmekleri artık Halk 
Ekmek’ten alınmayacak. Yavaş’ın başkan olmasından sonra yapılan bu değişiklik 
dikkati çekti’ ifadelerine de yer verilmiştir.

Şikayet konusu haber, iç sayfadaki metinden anlaşılacağı üzere bir milletve-
kilinin sosyal medya paylaşımından yola çıkılarak yapılmıştır. İyi Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında-
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ki “TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Halk 
Ekmeği iken, Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek 
tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var” ifadesi de haber metninde yer 
almıştır.

Habere konu olan paylaşımında, TBMM lokantasına Halk Ekmek alımına son 
verildiğine ilişkin kesin bir ifade bulunmamakta, ‘belirtiler var’ denilip iki fotoğraf 
da kullanılarak ‘Hayrola?’ denilmektedir. 

Gazetecinin görevi, gerçeği bulup ortaya çıkarmak, olup bitenleri kamuo-
yuna doğru aktarmaktır. Gazeteci her duyulanı, ortaya atılan her iddiayı ve 
sosyal medya paylaşımını araştırıp doğruluğundan emin olmadan haber olarak 
yayınlayamaz. Aksi durum onu maddi ve manevi büyük bedel ödeyeceği hata-
lara götürür.

Şikayet konusu haberde sözü edilen olayın aslı, şikayetçinin belgeleriyle ortaya 
koyduğu gibi; TBMM’nin lokantası için Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 
ile 01.01.2019 tarihinde imzaladığı ekmek alım sözleşmesinin 31.12.2019 tarihi-
ne kadar geçerli olduğu; Halk Ekmek’in önceden bildirimde bulunarak 23 Nisan 
günü üretim yapmadığı ve TBMM lokantasına o gün için başka kurumdan ekmek 
alınmasıdır.

Bu durumda şikayet edilen hiç bir araştırma yapmadan, olayın taraflarıyla gö-
rüşüp doğruluğuna emin olmadan bir sosyal medyada paylaşımından hareketle 
gerçeğe aykırı haber yayımlamıştır. Haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruştu-
rulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesi ihlal 
edilmiştir.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 29.05.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Kor-

kusuz Gazetesi sorumlu müdürü Metin Sarıkınacı hakkında (TBMM Başkanlığı 
Vekili- Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Çobas’ın yaptığı başvuruyu görüştü; 

a) Şikayetin kabulüne 
b) Korkusuz Gazetesi Sorumlu Müdürü Metin Sarıkınacı hakkında ‘Yavaş’ın 

ekmeğiyle oynadılar’ başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin 6’ncı maddesini ih-
lal ettiği anlaşıldığından oy çokluğu ile ‘UYARILMASINA’ karar verildi.
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KARAR NO: 2019 – 15
KARAR TARİHİ: 26.06.2019  
ŞİKAYETÇİ: Dr. Osman ÖZTÜRK (İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri) 
ŞİKAYET EDİLEN: Harun SEKMEN (Yeni Akit Gazetesi Muhabiri) 

ŞİKAYET KONUSU : 
Yeni Akit Gazetesi ile  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde 15 Nisan 2019 

tarihinde yayımlanan, Harun Sekmen imzalı ‘Zehir saçan bu oda ne zaman kapa-
tılacak? Tabipler Odası mı sapkınlar odası mı?’ başlıklı haberde, Basın Meslek İl-
keleri’nin ilgili maddelerini ihlal edildiği ileri sürülerek, gereken işlemin yapılması 
talep edilmiştir. 

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI: 
Şikayetçi İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Osman 

Öztürk, yaptığı başvuruda Yeni Akit gazetesinde yer alan ‘Zehir saçan bu oda ne 
zaman kapatılacak? Tabip Odası mı sapkınlar odası mı’ başlıklı haberde kullanı-
lan ifadelerin gerçeğe aykırı, şikayetçiyi aşağılamaya ve hakarete dönük olduğunu 
ve İstanbul Tabip Odası’na suç isnadında bulunulduğunu savunulmuştur. Buna 
örnek olarak da haberde yer alan; 

“Zehir saçan bu oda ne zaman kapatılacak? Tabipler Odası mı sapkınlar odası mı? 
Doktorluk mesleğinin sorunları dışındaki her konuya el atan, Gezi destekçisi İs-

tanbul Tabip Odası, şimdi de eşcinsel propagandaya başladı. 25 Nisan’da LGBTİ’li 
sapkınlara destek amaçlı bir panel düzenlemeye hazırlanan sapkın oda, hazırladığı 
tanıtım afişinde, erkek erkeğe ve kadın kadına ilişkiyi normalmiş gibi gösteren me-
sajlar verdi. 

Türkiye aleyhine faaliyet yürüten her türlü şer odağı ile birlikte hareket eden 
İstanbul Tabip Odası, sonunda bunu da yaptı.  

Milli iradeye ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı eylemlerinde vandallara destek 
veren, PKK’nın sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği kanlı eylemlere karşı tek 
kelime açıklama yapmayan ve son olarak da seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden 
hukuki süreci hiçe sayarak zillet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası-
nı verilmesi yönünde provokatif bir çağrıda bulunan İstanbul Tabip Odası, LGBTİ 
sapkınlığını meşru hale getirmeye çalıştı.” 
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İfadeleri gösterilmiş, gerçek olmayan hayali suçlamalarla meslek kuruluşu ve 
yasal olarak yaptığı faaliyetin hedef alındığı ileri sürülmüştür. 

Başvuruda,  İstanbul Tabip Odası’nın, Anayasa’nın 135. maddesi gereğinde 
6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olduğu, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini 
sağlamak görevini de üstlendiği belirtilmiştir.

İstanbul Tabip Odası’nın, halk sağlığını korumak, halkı hastalıklardan koruyu-
cu ve tedavi edici tıbbi uygulamalar hakkında bilinçlendirmek amacıyla toplantı, 
panel, çalıştay, sempozyum düzenlendiği belirtilen başvuruda, şikayet edilen ha-
bere konu olan  ‘Cinselliği Hastalıklardan Korunarak Keyifli Yaşamak’ etkinliği-
nin de bunlardan biri olduğu savunulmuştur.  

Başvuruda, panelin duyurusunun yapıldığı afişte yer alan kadın ve erkek figür-
lerinin ‘sapkınlık’ olarak nitelendiği; haberde ‘zehir saçan’, ‘sapkınlar odası’, ‘Tür-
kiye aleyhinde faaliyet yürüten her türlü şer odağı ile birlikte hareket eden’, ‘darbe 
girişimini destekleyen’ gibi ifadelerle İstanbul Tabip Odası’nın aşağılandığı, suç is-
nadında bulunulduğu savunularak, muhabir Harun Sekmen hakkında Basın Mes-
lek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir. 

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu Yeni Akit gazetesi muhabiri Harun Sekmen’e ulaştırılmış, 

posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.  
Şikayet edilen süresinde herhangi bir yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bu-

lunmamıştır. 

DEĞERLENDİRME:
Şikayet  konusu haber 15 Nisan 2019 tarihinde  Yeni Akit  gazetesinin birinci 

sayfasında ‘Zehir saçan bu oda ne zaman kapatılacak? Tabipler Odası mı sapkınlar 
odası mı?’ başlığı ve iki spotla verilmiş, detayı 9’uncu sayfada yayımlanmıştır. Aynı 
haber gazetenin internet sitesinde de aynı tarihte ve aynı başlıkla yer almıştır. 

Haberin konusu,  İstanbul Tabip Odası’nın halk sağlığını korumaya ve halkı 
hastalıklara karşı bilinçlendirmeye yönelik bir süredir devam ettirdiği panel se-
rilerinden olan ve 25 Nisan 2019 tarihinde yapılan ‘Cinselliği Hastalıklardan Ko-
runarak Keyifli Yaşamak’ paneli ve bunun duyuru afişidir. Haberde ise İstanbul 
Tabip Odası’nın LGBTİ bireylere destek için panel düzenlendiği, bunun eşcinsellik 
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propagandası  olduğu, afişlerinde  eşcinsel ilişkinin normal  olarak gösterildiği ve 
bunun halk sağlığını tehdit ettiği ileri sürülmüştür. 

Haberde eski Sağlık- Sen Genel Genel Başkanı Mehmet Memiş ile Aile Derne-
ği Başkanı Adnan Kalkan’ın, bu faaliyete yönelik görüşlerine de yer verilmiştir. 
Mehmet Memiş, “İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı kabul edilemez. Türk Tabipler 
Birliği de halk sağlığı açısından zararlı bir kurum haline gelmiştir” derken, Ad-
nan Kalkan, ‘Kadın kadına ve erkek erkeğe cinselliği ‘keyifli yaşamak’ şeklinde 
lanse etmek toplumun temelini dinamitlemektir. Eğer önüne geçilmezse hep bir-
likte bu enkazın altında kalacağız” ifadeleriyle eleştiride bulunmuştur. Şikayet-
çinin bu eleştirilere karşı görüşü sorulmamış, suçlayana itibar edilmiş ve suçla-
nana söz hakkı tanınmamıştır.

Şikayet konusu haberde kullanılan ifadelerle, düzenlediği bir panel gerekçe gös-
terilerek İstanbul Tabip Odası hedef alınmıştır. Elbette, her kişi ve kurum gibi İs-
tanbul Tabip Odası da eleştirilebilir, faaliyetlerine karşı çıkılabilir. Nitekim mu-
habirin görüşlerine başvurduğu bir sendikacı ve bir dernek başkanının, şikayetçi 
kuruluşa ağır eleştiriler yöneltmeleri ve hatta ‘halk sağlığı açısından zararlı oldu-
ğunu’ söylemeleri de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiştir.

Buna karşın habere  ‘Zehir saçan bu oda ne zaman kapatılacak?’, ‘Tabip 
Odası mı sapkınlar odası mı?’ başlığının atılması; güncel olmayan konuların 
da habere katılması;  yasalar kapsamında faaliyet gösteren meslek kuruluşu 
için hiçbir kanıt gösterilmeden; ‘Türkiye aleyhine faaliyet yürüten her türlü şer 
odağı ile birlikte hareket eden İstanbul Tabip Odası’, ‘darbe girişimini destek-
leyen’, ‘Gezi Parkı eylemlerinde vandallara destek veren’, ‘sağlık çalışanlarına 
yönelik kanlı eylemlere ses çıkarmayan’ ifadelerinin kullanılması sonucu eleş-
tiri sınırları aşılmış, şikayetçi aşağılanıp küçük düşürülmüş ve suç isnadında 
bulunulmuştur..

Haberde  ayrıca LGBTİ bireyler  cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri nedeniy-
le  ‘sapkın’ olarak nitelenip hedef gösterilmiştir ki bunu da nefret söylemi kapsa-
mında değerlendirmek gerekmektedir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 26.06.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu ha-
ber ile Basın Meslek İlkeleri’nin;
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“Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel ve zihinsel engeli, sos-
yal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” şeklindeki 1’inci 
maddesinin ihlal edildiğini OY ÇOKLUĞU ile,

Ayrıca “Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşa-
ğılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü, 

“Gazeteci şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri inci-
tici yayın yapamaz” şeklindeki 13’üncü maddelerinin ihlal edildiğini ise OY BİR-
LİĞİ ile kabul etmiştir.

SONUÇ:
Yüksek Kurul toplantıda yaptığı görüşmeler sonucunda, İstanbul Tabip Oda-

sı’nca yapılan Yeni Akit gazetesi muhabir Harun Sekmen hakkındaki şikayetle il-
gili olarak;

a) Şikayetin kabulüne,
b) Yeni Akit gazetesinde yayımlanan ‘Zehir ‘Zehir saçan bu oda ne zaman ka-

patılacak? Tabipler Odası mı sapkınlar odası mı?’ başlıklı haberin Basın Meslek 
İlkeleri’nin 1, 4. ve 13. maddelerini ihlal etmesi nedeniyle muhabir Harun Sek-
men’in ‘KINANMASINA’ OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

 

KARAR NO:   2019 - 16 
KARAR TARİHİ:  26.06.2019
ŞİKAYETÇİ: Tezcan Karakuş CANDAN Av. Gökçe BOLAT, 
Av. Revşan Deniz Yıldırım ÇOBANOĞLU 
ŞİKAYET EDİLEN: 1- Şefik ÇALIK (Sabah Gazetesi  Sorumlu Yazı İşleri Mü-

dürü) 
2- Okan MÜDERRİSOĞLU (Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi) 

ŞİKAYET KONUSU : 
Sabah gazetesi ve sabah.com.tr internet sitesinde, 13.05.2019 tarihinde yayım-

lanan ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ ve ‘Bankamatik memuru da konuştu’’ başlıklı 
haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerinin ihlal edildiği ileri sürülerek 
gereken işlemin yapılması talep edilmiştir.
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ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olan Tezcan Karakuş Can-

dan, avukatları aracılığı ile yaptığı şikayet başvurusunda, Sabah gazetesinde ve 
aynı gazetenin internet sitesinde ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ ve ‘Bankamatik 
memuru da konuştu’ başlıklarıyla tümüyle iftira üzerine kurulu gerçek dışı haber 
yayımlandığını; bu haberde ‘işe gitmeden maaş almakla’ suçlandığını; ‘banka-
matik memuru’  ifadesiyle küçük düşürülüp kişilik haklarına saldırıldığını sa-
vunmuştur. 

Şikayetçi, iddiasına örnek olarak haberde yer alan; 
“Tezcan Karakuş Candan, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin bankamatik memu-

ru. AK Parti’nin bütün projelerine ideolojik sebeplerle karşı geldi. 
AK Parti’nin başkentin sorunlarına çözüm getirecek olan büyük küçük projeleri-

ne ideolojik sebeplerle karşı gelen Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan heykel için kampanya başlattı. 

CHP, İP ile PKK’nın sözcüsü HDP’nin ortak adaylığından Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na gelen Mansur Yavaş, açılışta konuşan bankamatik memuru 
Tezcan Karakuş Candan’ı dikkatle dinledi. Yavaş başkentteki ilk icraatına da imza 
atmış oldu. 

AK Parti döneminde Ankara için yapılan bütün büyük projelere ideolojik se-
beplerle karşı gelen, alt ve üst geçit inşaatlarını engelleyen Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan da açılışta konuştu.  

CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki görevine hiç gitmeden maaşını tıkır takır aldı-
ğı için ‘Bankamatik Memuru’ tanınan Karakuş, ‘İlhan Koman heykeli, 3 yıl önce 
bir Anneler Günü’nde bakım için götürüldü ve bir daha gelmedi. Bu süreçte suç 
duyurularında bulunduk. Sürecin takipçisi olduk heykel bulunamadı. 25 yıldır 
tahribat yaşayan bir kentte, iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bu heykel he-
pimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı 
var’ dedi.” İfadeleri gösterilmiştir. 

Şikayetçiyi yıpratmaya dönük haberin içeriğinde olayla ilgisi olmayan konula-
ra yer verilerek ithamda bulunulduğu, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının aşıl-
dığı ileri sürülen başvuruda; kanıt gösterilmeden yapılan suçlamalarla şikayetçiyi 
küçük düşürme ve karalamanın hedeflendiği, kişilik haklarına saldırıldığı savu-
nulmuştur. 
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UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, şikayet edilenler Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdü-

rü ve İnternet Sorumlusu Şefik Çalık ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan 
Müderrisoğlu’na ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgeleri gelmiştir.

Şikayet  edilenlerden  Okan Müderrisoğlu, 28 Mayıs 2019 tarihinde gönderdiği 
yanıtta, şikayetin tarafı olmadığını savunmuştur. Müderrisoğlu’nun yanıtı şöyledir: 

“Basın Konseyi Başkanlığı’na 23.05.2019 tarihli yazınızda, Saban Gazetesi 
ve sabah.com.tr  internet sitesinde 13.05.2019  tarihinde ‘Tezcan’la Aylin sahne-
ye çıktı’, ‘Bankamatik memuru da konuştu’ başlığıyla yayımlanan haber ile ilgili 
Tezcan Karakuş Candan’ın, tarafınızdan gönderilen yazı ile  şikayette  bulundu-
ğu bildirilmiştir.   Elimize ulaşan yazınızla ilgili olarak şikayette bulunan kurum 
ve kişiler hakkında, yeterli ve titiz inceleme yapılmadan olsa gerek, benim de adım 
geçmektedir. Bahse konu haber ile ilgili şahsen veya yönetici olarak ilgim yoktur.   
Bilginize arz olunur. Saygılarımla.” 

Şikayet edilen Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Sorum-
lusu Şefik Çalık süresinde yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bulunmamıştır. 

DEĞERLENDİRME: 
Şikayet edilen haber, 13.05.2019 tarihinde Sabah gazetesinde ve aynı gazetenin 

sabah.com.tr internet sitesinde ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ başlığıyla yayımlan-
mıştır.

Şikayet edilenlerden Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, söz 
konusu haberle bir ilgisinin bulunmadığını söylemektedir. Gazetelerin Ankara ve 
diğer bölge temsilcilerinin yayından sorumlu olmaktan ziyade, idari konular ve 
kurumu temsil görevini üstlendikleri de bilinmektedir.

Şikayet konusu haber, heykeltıraş İlhan Koman tarafından 1991 yılında yapı-
lan Ankara Seymenler Parkı’ndaki heykelin 3 yıl önce söküldükten sonra bulunup 
yerine konulması ve açılış töreni haberidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş’ın yaptığı açılışa, şikayetçi Tezcan Karakuş Candan da Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı olarak katılmış ve heykelin bulunup yerine konulması 
çalışmalarını anlatan bir konuşma yapmıştır.

Olay, başkentte önemli bir parkta, ünlü bir heykeltıraşa ait kaybolan heykelin, 
bulunup yeniden yerine konulmasıdır, günceldir ve haber değeri vardır.
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Haberde Şikayetçinin konuşmasında “İlhan Koman heykeli, 3 yıl önce bir An-
neler Günü’nde bakım için götürüldü ve bir daha gelmedi. Bu süreçte suç duyu-
rusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olduk, heykel bulanamadı. 25 yıldır tahribat 
yaşayan bir kentte, iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bu heykel hepimiz için 
iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var” dediği-
ne yer verilmiştir.  

Haberin sunumunda ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’, ‘Bankamatik memuru da 
konuştu’ başlıkları; spotlarda “Tezcan Karakuş Candan: CHP’li Çankaya Belediye-
si’nin bankamatik memuru. Ak Parti’nin bütün projelerine ideolojik sebeplerle kar-
şı geldi”, “Bankamatik Tezcan artık belediye projelerine karşı çıkmıyor”, “Mansur 
Yavaş açılışta konuşan bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan’ı dikkatle 
dinledi” ifadeleri kullanılmıştır. 

Haber metninde ise Şikayetçiye yönelik “CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki gö-
revine hiç gitmeden maaşını tıkır tıkır aldığı için  ‘bankamatik memuru’  tanınan 
Karakaş”, “Bütün büyük projelere ideolojik sebeplerle karşı gelen, alt ve üst geçit 
inşaatlarını engelleyen” ifadeleri de yer almıştır.

Gazetelerin yayın politikaları gereği eleştirel haberlere yer vermeleri doğal-
dır. Güncel ve görünür gerçeğe bağlı kalmak, olayı bağlamından koparmamak, 
ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmamak kaydıyla gazeteci haberinde eleşti-
ride bulunabilir. Kamu yararı gerektiriyorsa bu eleştiri en sert şekilde yapılabi-
lir. Şikayet konusu haberde şikayetçinin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
olarak faaliyetlerine dönük eleştiriler, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında de-
ğerlendirilmelidir. 

Ancak söz konusu haberde kanıtı ortaya konulmadan ‘CHP’li Çankaya Beledi-
yesi’nin bankamatik memuru’, ‘hiç işe gitmeden tıkır tıkır maaş alıyor’ ifadelerine 
yer verilerek, şikayetçi ‘haksız kazanç elde eden’, ‘görevini yapmayan kamu görev-
lisi’ bir kişi olarak gösterilmiştir. Bu ifadelerle kişilik hakları hedef alınan şikayetçi, 
küçük düşürülmüş, aşağılanmış ve kendisine suç isnadında bulunulmuştur. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 26.06.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu ha-
ber ile Basın Meslek İlkeleri’nin; “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesin-
de küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şek-
lindeki 4’üncü maddesine aykırılık saptamıştır.
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SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Sabah gazetesi ve  sabah.com.tr  internet site-

sinde, yayımlanan ‘Tezcan’la Aylin sahneye çıktı’ ve ‘Bankamatik memuru da ko-
nuştu’’ başlıklı haberle ilgili olarak Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan’ın yaptığı başvuru konusunda;

a) Şikayetin kabulüne,
b) Şikayet edilenlerden Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu 

için ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ne,
c) Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnternet Sorumlusu Şefik Ça-

lık hakkında ise Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini ihlal etmesi nedeniyle 
‘UYARILMASINA’ OYBİRLİĞİYLE karar verdi.

KARAR NO: 2019- 17  
KARAR TARİHİ:17.07.2019  
ŞİKAYETÇİ:  Mesut BAYRAKTAR (Kadın Hastalıkları- Doğum Uzmanı)  
Beşköprü Mah. Cumhuriyet Cad. No.62 Kat:3 Daire:5 ORTACA -MUĞLA  
ŞİKAYET EDİLENLER: 1- Ferdi YAVUZ (Muğla Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)  
2- Sevil OLUÇ (Muğla Gazetesi Muhabiri) Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Naz- 

Se İşhanı Kat:5 No:22- MUĞLA)

ŞİKAYET KONUSU:  
Muğla Gazetesi ve  www.muglagazetesi.com  internet sitesinde 27.05.2019 ta-

rihinde yayımlanan “Dağdelen: Can Güvenliğim Tehlikede” başlıklı haberde Basın 
Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği ileri sürülerek, gereken işlemin yapılması talep 
edilmiştir.

 Şikayette bulunan Mesut Bayraktar, Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptığını, söz konusu haberle kendisine ve 
ailesine iftira atıldığını, gerçek dışı suçlamalarla hedef gösterildiğini savunmuştur. 

 Şikayet edilen haberde, şikayetçi Dr. Mesut  Bayraktar    ile  aralarında husu-
met yargıya intikal eden Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan 
Dağdelen’in açıklamalarına yer verilmiştir. Haberde, şikayetçinin köpeğini döv-
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düğünü öne süren, bununla ilgili güvenlik birimlerine başvurusundan sonuç ala-
mayınca da onu sosyal medyada ifşa ettiğini söyleyen HAYDOS Başkanı Türkan 
Dağdelen’in şu ifadeleri yer almaktadır:  

 “Bu adam Ortaca’nın göbeğinde bir apartmanın dördüncü katında köpeğini öl-
düresiye dövmüş. Akşam saat 22.00-23.00 sıralarında olmuş, görenler bana anlattı. 
Polise haber vermişler. Ama polis gelmemiş. Ben de apartmanın fotoğrafını çekin, 
daireyi de işaretleyin, bana yollayın dedim.   

Ben bu durumu sosyal medya hesabımda paylaştım... Paylaşımı görünce bana 
ulaştı. Bu şahsın bir kadın doğum uzmanı olduğunu, Ortaca’da bulunan özel bir 
hastanede çalıştığını ortaya çıkardım... Eşi de esnaf. İki çocuklu bir aile. Bu şahsın 
eşi beni aradı.. (Köpeği) Zapt edemiyoruz, ayakkabı dükkânına götürüyorum or-
talığı deviriyor, eve götürüyorum mobilyaları kemiriyor, biz bunu barınağa vermek 
istiyoruz diyerek beni çok aradı. Ben de ona, barınakta çok fazla mağdur hayvan 
olduğunu, alamayacağımızı söyledim. Ben bu kişinin o adamın eşi olduğunu son-
radan ortaya çıkardım. 

Bu olaydan sonra iş zıvanadan çıktı. Bu şahıs, beni iki ayrı telefon numarasın-
dan taciz etmeye başladı… Numarasını engelledim. Sosyal medya üzerinden sahte 
hesaplar açmaya başladı. Benim parayla fuhuş yaptığımı, telefon numaramı ve der-
neğin adını yazdı ve paylaşmaya başladı. Ben gittim suç duyurusunda bulundum. 
Savcılık bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. 

Daha da ileri gitti, bu sefer üzerinde numaramın ve ücretli fuhuş yaptığıma dair 
yazılar bulunan sticker yaptırmış. Fethiye İlçesi’nde bunları otogardaki erkek tuva-
letlerine, AVM girişlerine, bankların üzerine yapıştırmış. Numaramı gören erkekler 
aramaya başladı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gittim. Fethiye Otogarı’n-
daki erkekler tuvaletinde olan stickeri oradaki Emniyet güçlerine aldırdım. Tüm 
bunları geçtim, can güvenliğim tehlikede.” 

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI:  
Şikayetçi Mesut Bayraktar yaptığı başvuruda, husumetli olduğu kişinin ifa-

deleriyle kendisi ve ailesiyle ilgili tek taraflı haber yapıldığını; iddiaların gerçek 
dışı olduğunu, kendisine ve ailesine iftira atıldığını savunmuştur.

Habere konu olan olayla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019/506 
ve 2019/622 numaralı iki dosyada kovuşturmanın devam ettiği kaydedilen başvu-
ruda, bu haberin, yargıyı etkilemek amacıyla yayımlandığı öne sürülmüştür. Şika-
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yetçi başvurusunda “Ailemi ve ticari hayatımızı olumsuz yönde etkilemek kastıyla 
haber yapılmıştır” diyerek şu ifadelere yer vermiştir: 

“Yapılan haberle can güvenliğimiz, sosyal ve ticari hayatımız, aile bütünlüğü-
müz, ailede kaç kişi olduğumuz evimizin nerede olduğu hedef gösterilerek sosyo-
pat ve psikopat kişilere sunulmuştur. 

Gazetecinin tarafların her ikisini dinleyip ve de kişilerin temel hak ve hürriyet-
lerini zedelemeden, mahremiyete uyarak mesleğini yapmasına karşı değilim. Fakat 
hiç kimse, hakim ve mahkeme kararı olmadan suçlanamaz ve masumiyet karinesi-
ni ihlal edici haber tesis edilemez.” 

Şikayet edilenlere başvurarak, haberdeki iddiaların gerçek olmadığını; köpeğin 
dövülmediğine ilişkin veteriner raporunu gösterip haberin yayından kaldırılması 
talebinde bulunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini belirten şikayetçi, baş-
vuruda şöyle denilmiştir: 

“Şikayet edilenler Ferdi Yavuz ve Sevil Oluç, mesleğimi yazmış (itibarsızlaş-
tırmak için). Evimi tarif etmiş, hedef göstermiş (bizleri ölene kadar tecavüz edip 
metruk bir yere atmak isteyen kişiler için, -  bu yorum Türkan Dağdelen adlı 
kişinin fanatiklerince hakkımızda yaptıkları bir yorumdur - ve bunlara evimizi 
tarif etmiştir. Ortaca’nın göbeği demek, direkt bizim evimiz demektir ve de 4. 
kat ile de tarif netleştirilmiştir. Eşimin esnaf olduğunu, ayakkabı sattığını, ma-
ğazasının yerini söylemiş (itibarsızlaştırmak için). 2 çocuğumuzun olduğunu 
belirtmiş.”

Şikayetçi ayrıca haberde karşı tarafın sempatik fotoğrafının, kendisinin kötü fo-
toğrafının kullanıldığını kaydettiği başvurusuna, olayla ilgili HAYDOS Başka-
nı Türkan Dağdelen’in, Facebook hesabından kendisini ifşa ettiği paylaşıma kü-
für, hakaret ve tehdit dolu yorumlar yapıldığına ilişkin belgeleri; eşi Saliha Tuba 
Bayraktar’ın mahkemeye başvurup Türkan Dağdelen hakkında aldırdığı koruma 
kararını; köpeğin dövülmediğine ilişkin veteriner raporunu da eklemiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu  şikayet edilenler Muğla Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-

dürü Ferdi Yavuz ve haberi yapan muhabir Sevil Oluç’a ulaştırılmış, posta ‘alındı’ 
belgesi gelmiştir.   

Şikayet edilenler süresinde yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bulunmamış, 
bu nedenle de taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
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DEĞERLENDİRME: 
Şikayet konusu haber 27.05.2019 tarihinde www.muglagazetesi.com internet 

sitesinde muhabir Sevil Oluç imzasıyla yayımlanmıştır. Haber, Muğla’nın Ortaca 
İlçesi’ndeki özel hastanede görevli Dr. Mesut Bayraktar ve ilçede işyeri bulunan 
eşi Saliha Tuba Bayraktar’ın, evlerinde besledikleri köpeğe şiddet uyguladıklarını 
ileri süren Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen ara-
sındaki anlaşmazlığı konu almaktadır. 

Taraflar olayı hem güvenlik birimlerine ve yargıya taşımış, hem de sosyal med-
yada birbirleri aleyhine kampanya açmıştır. Sosyal medya paylaşımlarına yapılan 
yorumlarda küfür, hakaret ve tehditler yer almıştır. 

Şikayet edilen  www.muglagazetesi.com sitesinde “Dağdelen: Can Güvenliğim 
Tehlikede’ başlığı ile yayımlanan haberde Türkan Dağdelen’in köpekleri beslerken 
çekilen fotoğrafı, şikayetçi Dr. Mesut Bayraktar’ın yüzü ‘Bekliyorum gelmediniz’ 
yazısıyla kapatılarak eli sopalı fotoğrafı kullanılmıştır.

Haberde sadece  HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen’in anlatımlarına yer 
verilmiştir. Şikayetçinin köpeğini dövdüğü; bunu sosyal medyada ifşa eden Dağ-
delen’i taciz ve tehdit ettiği; hakkında ‘fuhuş yapmaya’ kadar varan iftira atıp 
telefon numarasının bulunduğu stickeri erkekler tuvaletlerine yapıştırdığı ileri 
sürülmektedir.

Her ne kadar ‘öne sürüldü’ ve ‘iddia edildi’ ifadeleri kullanılsa da haber, olayın 
bir tarafının beyanları ve suçlamalarla yapılmış, bu söylenenlerin doğru olup olma-
dığı sorgulanmamış, karşı tarafın görüşüne başvurulmamıştır. Ulaşılması mümkün 
olan, şikayetçinin köpeğine şiddet uygulanmadığına ilişkin veteriner raporuna; suç-
lamalarda bulunan Türkan Dağdelen hakkında şikayetçinin eşi Saliha Tuba Bayrak-
tar’ın mahkemeden aldırdığı koruma kararına haberde yer verilmemiştir. 

Diğer taraftan, şikayet edilen haberde yer alan HAYDOS Başkanı Türkan Dağ-
delen’in, şikayet edilen hakkında ‘Sosyal medyada sahte hesaplar açarak benim pa-
rayla fuhuş yaptığımı, telefon numaramı ve derneğin adını yazdı ve paylaşmaya 
başladı’, ‘Üzerinde numaramın ve ücretli fuhuş yaptığıma dair yazılar bulunan sti-
cker yaptırmış. Fethiye İlçesi’nde bunları otogardaki erkek tuvaletlerine, AVM gi-
rişlerine, bankların üzerine yapıştırmış. Numaramı gören erkekler aramaya baş-
ladı’ suçlamaları olayda en önemli unsurdur. Bir kadın böyle bir linç girişimine 
maruz kalıyorsa  sadece haberde  ‘öne sürüldü’  ifadesiyle geçiştirilemez. Bunun 
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gerçek olup olmadığının araştırılması, gerçeğin kanıtıyla ortaya konulması, kanıt-
lanamıyorsa da haberde yer verilmemesi gerekmektedir.

Oysa haberdeki ifadelerden, olayın yargıya intikal ettiği ve sosyal medyada kar-
şılıklı kampanyaya dönüştüğünü bilindiği halde, tek yanlı haber yapılmıştır. Mu-
habir haber kaynağının söylediklerini aktarmakla yetinmiş, hiçbir araştırma yap-
maya hiç değilse suçlanan tarafın görüşünü bile almaya gerek görmemiş, yayım 
sorumlusu da haberi yayımlamıştır. Şikayet edilen muhabir ve yayın sorumlusu 
bu nedenle etik ihlalinde bulunmuştur.

Haberde her ne kadar şikayetçinin açık adı yazılmayıp M.B. rumuzu kulla-
nılmış ve yüzü kapatılarak, hedef gösterilmediği ve  kimliğinin gizlendiği  izleni-
mi verilmeye çalışılsa da ‘Ortaca’nın  göbeğinde apartmanın dördüncü katında 
oturduğu’, ‘özel hastanede kadın doğum uzmanı olduğu’, ‘eşinin esnaf olduğu ve 
ayakkabı sattığı işyeri bulunduğu’, ‘ailenin iki çocuklu olduğu’ ifadeleriyle kim 
olduğu açıkça belli edilmiştir. Zira küçük bir ilçede bu tariflerden biri ya da ikisi, 
söz edilen kişinin şikayetçi Dr. Mesut Bayraktar olduğunu göstermeye yeterli 
olmaktadır.

Gazeteci, haberini yaparken, mutlaka gerçeği araştırmak, gerçeğe bağlı kalmak 
durumundadır. Suçlayanın söylediklerinin doğru olup olmadığını araştırmak, hiç 
değilse  suçlananın görüşüne de haberinde yer vermek habercilikte asgari yerine 
getirilmesi gereken koşuldur.

Şikayetçi ve eşi gerekli araştırma yapılmadan yayımlanan haberdeki tanımla-
malarla hedef gösterilmiş, kanıtı gösterilmeden yapılan suçlamalarla aşağılanmış-
lar ve kişilik haklarına saldırılmıştır.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 17.07.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Ge-
nel Sekreterlik önerisini değerlendirip konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konu-
su haberde Basın Meslek İlkeleri’nin; “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının 
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verile-
mez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiği saptamıştır.

SONUÇ: 
Yüksek Kurul toplantıda yaptığı görüşmeler sonunda, Mesut Bayraktar tara-

fından yapılan şikayetle ilgili olarak;
a) Şikayetin kabulüne,
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 b) Muğla Gazetesi ve www.muglagazetesi.com  internet sitesinde yayınlanan Dağ-
delen: Can Güvenliğim Tehlikede” başlıklı haberin Basın Meslek İlkeleri’nin 4. mad-
desini ihlal etmesi nedeniyle Muğla Gazetesi muhabiri Sevil Oluç ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Ferdi Yavuz hakkında OY ÇOKLUĞU ile ‘KINAMA’ kararı vermiştir. 
 

KARAR NO: 2019- 18  
KARAR TARİHİ : 08.08.2019 
ŞİKAYETÇİ: Cem GÜNER (Süpersilivri.com Genel Yayın Yönetmeni)  Özel 

İdare İş Merkezi Kat:5 No:55 SİLİVRİ - İSTANBUL  
ŞİKAYET EDİLENLER : Süleyman ARAT (Hürriyet Gazetesi Foto Muhabi-

ri) Demirören Medya Center  BAĞCILAR- İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU    :  
Hürriyet Gazetesi Spor Servisi Foto Muhabiri Süleyman Arat’ın, 11 Haziran 

2019 günü sosyal medyada (Facebook) yaptığı paylaşımda, şiddeti övücü, gaze-
tecilik mesleğinin saygınlığını zedeleyici ifadeler kullandığı; böylece Basın Meslek 
İlkeleri’ni ihlal ettiği ileri sürülerek, hakkında şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçi Cem Güner, milli maç için İzlanda’ya giden A Milli Futbol Takımı 
futbolcularının havaalanında karşılanması sırasındaki olaylarla ilgili gazeteci Sü-
leyman Arat’ın, Facebook’taki ‘https://www.facebook.com/suleyman.arat’ sayfa-
sından, ekran görüntüsünü de eklediği şu paylaşımı yaptığını savunmuştur:

“O fırçayı Emre görseydi eminim o yavşağın münasip bir yerine sokardı. Hatta 
orada ben olsam ve onu görmüş olsam ilk işim fırçayı aldığım gibi kafasına vur-
mak olurdu. Ama bunu milliyetçi duygularla değil, hak edene hak ettiği dille cevap 
için yapardım. Eminim oradaki gazeteci arkadaşlarım da görse aynısını yapardı. 
Herkesin dikkatinden kaçtı işte...” 

Şikayet edilenin kamuya açık bir mecrada söz konusu paylaşımı yaptığını savu-
nan şikayetçi, başvurusunda şu ifadelere yer vermiştir:

“Paylaşımda bu cümleleri kullanılmak suretiyle disiplinsizlik yapan şahsın dö-
vülmesi ve bu şahsa karşı şiddet kullanılmasını tavsiye etmek suretiyle ‘suç ve suçu 
övme’ suçu işlenmiştir.
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Yaş itibariyla kıdemli bir muhabir olan Süleyman Arat’ın, kendisinden daha 
genç olan diğer muhabirlere de görev esnasında tanık oldukları olaylar karşısında 
taraf haline gelip, şiddet kullanmayı tavsiye ettiği görülmektedir.

Bilindiği gibi “Basın Meslek İlkeleri”nin 12. Maddesi ’Gazeteci görevini, taşıdığı 
sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır’ 
ve 13. Maddesi de ‘Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın 
yapmaktan kaçınılır’ şeklindedir.

Bu şahsın, söz konusu paylaşımı sosyal medya ortamında yapmış olmasından 
dolayı işbu maddeler kapsamında yapılacak olan işlemlerden sıyırdığı şeklinde bir 
değerlendirmede bulunmak; bu ve buna benzer meslek itibarını zedeleyici davranış-
lar için dayanak oluşturacaktır. 

Ben de bir gazeteci olarak meslek itibarının korunması adına bu davranışın kesin-
likle Basın Konseyi tarafından en sert şekliyle kınanması gerektiğini düşünüyorum.

Şikâyetimin gündeme alınarak görüşülmesini ve sonuca bağlanmasını saygıla-
rımla arz ve talep ederim.”

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Hürriyet Gazetesi Spor Servisi Foto Muha-

biri Süleyman Arat’a hem e-mail, hem posta ile iletilmiştir. Başvuru bildiriminin 
şikayetçiye ulaştığına ilişkin posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilen 18 Temmuz 2019 tarihinde, şikayet başvurusundaki iddialara 
cevabını Basın Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletmiştir. Taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI:
Şikayet edilen Süleyman Arat, hakkındaki iddiaları reddettiği iki sayfalık yanı-

tına, 15 yıl önce yaptığı haberin kupürünü de eklemiştir.
Yanıtında, şikayetçi Cem Güner’in kendisine husumet besleyen bir kişi olduğu-

nu ileri süren Süleyman Arat, bu husumetin nedeninin de 2004 yılında Hürriyet 
İstihbarat Servisi’nde görevliyken yaptığı ve Hürriyet gazetesinde ‘Silivri’nin yedi 
bela Cem’i’ ve ‘Silivri’de dedikodu terörü’ başlıklarıyla yayımlanan haberi olduğu-
nu savunmuştur. Süleyman Arat, şu ifadelere yer vermiştir:

“Haberin 10 Aralık 2004 tarihinde Hürriyet’in birinci sayfasında yayımlanma-
sının akabinde Basın Konseyi adı geçen şahsın, 24 Aralık 2004 tarihinde oy birliğiy-
le kınamasına karar vermişti.
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Sanırım beni 2004 yılından bu yana gizlice Facebook sayfamdan ve muhtemel-
dir ki diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederek intikam amacıyla bir açı-
ğımı kolluyormuş.

Takdir edersiniz ki Facebook kapalı ve sadece seçtiğiniz, onayladığınız arkadaş-
larınızla yazı ve fotoğraf paylaştığınız bir mecra. Ben de dostlarımın ve tanıdıkla-
rımın bulunduğu bu mecrada son İzlanda-Türkiye maçı öncesinde yaşananlarla 
alakalı bir iki cümlelik yazı yazmıştım.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na bir kişi tuvalet fırçası tutmuş, bunun ardın-
dan da iş Türkiye Cumhuriyeti’nin nota vermesine kadar uzayarak ciddi bir boyu-
ta tırmanmıştı. Ben de olayın bu kadar büyütülmemesi gerektiğini belirterek, bu 
kişinin altı üstü bir Youtuber olduğunu bu hareketi kendi reytingi için yaptığını, o 
fırçayı Emre Belözoğlu’nun görmediğini, görmüş olsa alıp gereğini yapacağını ken-
dimce bazı argo kelimeler kullanarak anlatmıştım.

Topluma kapalı olan ve sadece onayladığım arkadaşlarımın, dostlarımın, ya-
kınlarımın bulunduğu bir mecrada böyle bir yazım, nasıl olur da gazeteciliğin say-
gınlığına gölge düşürücü, şiddeti özendirici bir durum yaratır anlamıyorum?

Ayrıca gazeteciliğin saygınlığını düşürücü kelime kullandığımı iddia eden kişi de 
Cem Güner adlı kişidir. Bu kişi gene intikam duygularıyla hareket ediyor, insanlara 
kafayı takıp açığını aramaya devam ediyor. Takdiri size bırakıyorum.”

DEĞERLENDİRME: 
Şikayet konusu paylaşım şikayet edilen Süleyman Arat’ın Facebook’taki htt-

ps://www.facebook.com/suleyman.arat sayfasında 11 Haziran 2019 tarihinde yer 
almıştır. Paylaşımın konusu Türk Milli Futbol Takımı’nın, milli maç için İzlan-
da’ya girişi sırasında havalimanında karşılaştığı olaydır.

Şikayet konusu paylaşımın hiçbir açıdan savunulacak tarafı yoktur. Şikayet 
edilenin ‘argo kelimeler kullandım’ dediği ifadeler, küfürdür ve şiddet uygulamayı 
teşvik etmektedir. 

Basın Konseyi’ne daha önce de, gazeteci kimliğini taşımakta olan kişilerin sos-
yal medya paylaşımlarında Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali iddiasıyla şikayetlerde 
bulunulmuştur. Yüksek Kurul bu şikayetleri görüşürken, ‘gazeteci’ sıfatına sahip 
kişilerin sosyal medya kanalları üzerinden yaptıkları paylaşımların Basın Meslek 
İlkeleri açısından denetimiyle ilgili şu tespitlerde bulunmuştur:
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“Gazetecilerin sosyal medyadaki paylaşımları, basit bir paylaşım değil ‘ha-
ber niteliği taşıyan, ilk elden gelen bilgi’ olarak algılamaktadır. Bu nedenle 
gazeteci kimliği taşıyanların takipçilerinin sayısının oldukça fazla olduğu gö-
rülmektedir.

Basın Meslek İlkelerine tabi olacak paylaşımlar, ‘gazeteci’ sıfatını haiz kimse-
lerin tüm sosyal medya paylaşımları değil; sadece, mahiyeti ve içeriği itibariyle 
gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilebilecek paylaşımlarıdır.

Paylaşımların ‘mesleki faaliyet’ kapsamında olmadığı düşünülse de paylaşımı 
yapan kişi ‘gazeteci’ ve içerik de ‘haber’ ise hangi mecrada yapılınsa yapılsın Basın 
Meslek İlkeleri’ne tabi olmalıdır.” 

Yüksek Kurul’un yaptığı bu tespitlerden hareketle, gazetecilerin hangi mec-
rada olursa olsun Basın Meslek İlkeleri’ne tabi tutulması, sadece içeriğin ‘haber’ 
olması koşuluna bağlanmıştır.

Son dönemde çok sayıda gazeteci, sosyal medya hesaplarından haber paylaşımı 
yapmaktadır. Bu paylaşımlar çalıştıkları kurumda yayınlanan haberler olabildiği 
gibi, bu kurumların çeşitli nedenlerle kullanmadıkları haberlerini de yine kendi 
sosyal medya hesaplarında paylaşma yoluna gitmektedir.

Bu dosyadaki olayımızda öncelikle, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili şikayet-
lerde Yüksek Kurul’un yaptığı tespitten hareket edilmelidir. Söz konusu payla-
şım, şikayet edilenin çalıştığı gazetede yayınladığı bir haber ya da sosyal medya 
hesabında yazdığı bir köşe yazısı değildir. Diğer bir deyişle; bu paylaşım, içeriği 
itibariyle bir ‘haber’ vasfı taşımamaktadır; bilinen bir konuda kişisel görüş beya-
nı niteliğindedir. Üstelik bu paylaşım ‘sadece seçilen kişilere açık; topluma kapalı’ 
olan mecrada yapılmıştır. Şöyle ki, şikayet edilen kişinin Facebook sayfası herkese 
açık değildir; şikayet konusu içerik, sadece kendisinin Facebook’ta arkadaşı olan, 
nispeten sınırlı sayıda kişilerce okunabilecek mahiyettedir. 

Şikayet edilenin verdiği yanıtta başvurunun husumet nedeniyle yapıldığını söy-
lemesi; şikayetçi hakkında 15 yıl önce yayımladığı haberin konusu; şikayetçinin 
kimliği ve kişiliğine yönelik ifadeleri bu şikayet dosyası kapsamı dışındadır. 

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu yazının Basın Meslek İlkeleri kapsa-
mına giren bir yayın olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, ‘ŞİKAYETİN YERSİZ-
LİĞİNE’ oybirliğiyle karar verilmiştir.
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KARAR NO: 2019- 18 /1
KARAR TARİHİ: 20.11.2019
ŞİKAYETÇİ: Cem GÜNER (Süpersilivri.com Genel Yayın Yönetmeni) Özel 

İdare İş Merkezi Kat:5 No:55 SİLİVRİ - İSTANBUL  
ŞİKAYET EDİLENLER: Süleyman ARAT (Hürriyet Gazetesi Foto Muhabi-

ri) Demirören Medya Center  BAĞCILAR- İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU:  
Basın Konseyi’nin 08.08.2019 tarihli toplantısında, Hürriyet Gazetesi Spor 

Servisi Foto Muhabiri Süleyman Arat’ın, 11 Haziran 2019 günü sosyal medyada 
(Facebook) yaptığı paylaşımla ilgili oybirliğiyle verilen ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ 
kararına, şikayetçi Cem Güner itiraz etmiştir.

Şikayetçi itiraz başvurusunda, Yüksek Kurul karanının şikayet edilenin gaze-
tesinde yayınladığı bir haber ya da köşe yazısı olmadığı, bilinen bir konuda görüş 
beyanı niteliği taşıdığı gerekçelerinin yanında paylaşım ‘sadece seçilen kişilere açık; 
topluma kapalı’ olan mecrada yapıldığına dayandırıldığını belirterek, söz konusu 
sosyal medya hesabının topluma açık olduğunu vurgulamıştır.

İtiraz başvurusunda özetle şöyle denilmektedir:
1-  Şikayet edilen Süleyman Arat’ın (https://www.facebook.com/suleyman.

arat) adresinden yayın yapan kişisel Facebook hesabı topluma açıktır. İstisnasız 
herkes, Facebook’taki arama çubuğuna “Süleyman ARAT” yazdığında veya (ht-
tps://www.facebook.com/suleyman.arat) adresine girdiğinde Süleyman Arat’ın 
istisnasız bütün paylaşımlarını görebilmekte ve okuyabilmektedir.

2- Süleyman Arat, söz konusu paylaşımı haber görevi dolayısıyla gittiği görev 
alanıyla alakalı olarak yapmıştır.

3- Takdir edersiniz ki Basın Meslek İlkeleri, gazetecilerin sadece yazmış olduk-
ları haberleri  değil, haber için gitmiş oldukları ortamlardaki tutum ve davranış-
larını da kapsamaktadır. Süleyman Arat,  bu paylaşımı özel bir arkadaş toplantısı 
veya aile ziyareti değil, haber için görevli olduğu ortamla alakalı olarak ve kamuo-
yuna açık bir sosyal medya mecrasında yapmıştır.

4- Kıdemli bir muhabir olan Süleyman Arat, genç muhabirler tarafından örnek 
alınmaktadır. Kaldı ki; söz konusu paylaşım genç muhabirlere şiddet kullanmayı 
tavsiye etmektedir.
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DEĞERLENDİRME:
Basın Konseyi Çalışma Kuralları ve Başvuruları Değerlendirme Usulleri İl-

keleri’nin 24’üncü maddesi şöyledir:
“Basın Konseyi Yüksel Kurulu kararları kesindir. Ancak ilk incelemede maddi 

bir hata yapıldığı veya şikayetçi ile şikayet edilenin sunduğu bir kanıtın değerlendi-
rilmediği gerekçesiyle, kararın ilanından itibaren 15 gün içinde, olağanüstü itiraz 
yoluna gidilebilir. Başkan, İkinci Başkan ve Genel Sekreterden oluşan bir Kurul, 
itirazla ilgili raporunu Yüksek Kurula sunar. İtiraz, toplantıya katılanların en az 
2/3’ünün olumlu oyuyla kabul edilebilir.”

Yapılan değerlendirmede itiraza esas 4 gerekçeden sadece, ‘sosyal medya hesa-
bının kamuya açık olduğu’ gerekçesinin ‘madde hata’ kapsamında ele alınma ola-
nağı vardır. Şikayetçinin ortaya attığı diğer gerekçeler, Yüksek Kurul’un kuralları 
nasıl yorumladığıyla ilgili olduğu için buna ilişkin bir itiraz yolu yoktur.

Facebook hesabının herkese açık olduğu vakıası üzerinde yeni bir değerlendir-
me yapmak gerekirse; sonuç değişmeyecektir. Önceki kararımıza bakılırsa, gerek-
çeye dair şu paragraf belirleyicidir: 

Bu dosyadaki olayımızda öncelikle, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili şikayet-
lerde Yüksek Kurul’un yaptığı tespitten hareket edilmelidir. Söz konusu paylaşım, 
şikayet edilenin çalıştığı gazetede yayınladığı bir haber ya da sosyal medya hesa-
bında yazdığı bir köşe yazısı değildir. Diğer bir deyişle; bu paylaşım, içeriği itiba-
riyle bir ‘haber’ vasfı taşımamaktadır; bilinen bir konuda kişisel görüş beyanı nite-
liğindedir. Üstelik bu paylaşım ‘sadece seçilen kişilere açık; topluma kapalı’ olan 
mecrada yapılmıştır: şöyle ki, şikayet edilen kişinin Facebook sayfası herkese açık 
değildir; şikayet konusu içerik, sadece kendisinin Facebook’ta arkadaşı olan, nis-
peten sınırlı sayıda kişilerce okunabilecek mahiyettedir.

Facebook sayfası herkese açık olsa bile, paylaşılan içeriğin ‘haber’ veya ‘makale/
köşe yazısı/eleştiri yazısı’ niteliğinde bir gazetecilik faaliyeti olmadığı açıktır. Du-
rum böyle olunca da Basın Meslek İlkeleri’ne tabi bir paylaşım değildir.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikayetçi Cem Güner’in, Basın Konseyi Yüksek 

Kurulu’nun 08.08.2019 tarih ve 2019-28 dosya nolu kararına yaptığı itirazla ilgili 
Genel Sekreterlik önerisini dinlemiş, konuyu müzakere ettikten sonra aşağıdaki 
kararı almıştır: 
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a) Kuralların hukuki içeriğinin tarafımızca nasıl yorumlandığına dair itiraz 
yolu mevcut olmadığından;

b) Facebook sayfası herkese açık olsa bile, paylaşılan içeriğin ‘haber’ veya ‘makale/
köşe yazısı/eleştiri yazısı’ niteliğinde bir gazetecilik faaliyeti, dolayısıyla Basın Meslek 
İlkeleri’ne tabi bir paylaşım olmadığından İTİRAZIN REDDİNE karar verilmiştir.

KARAR NO: 2019- 19  
KARAR TARİHİ: 18.09.2019 
ŞİKAYETÇİ: Ayşe EĞRİKÜLAH (Urla Belediye Meclisi üyesi)
ŞİKAYET EDİLEN :   Erten YILDIZ (gündem35 .com Genel Yayın Yönetme-

ni) Etiler Mah. Bozkurt Cad. Karakurt İş Merkezi No:29 Kat:8-803 KONAK-İZMİR  

ŞİKAYET KONUSU :
İzmir merkezli ‘gundem35.com’ internet haber sitesinde 23 Temmuz 2019 ta-

rihinde yayınlanan ‘Kemal Karataş’ı partiden atmak için meclis üyesine o imzayı 
eşini müdür yapacağız diye mi attırdılar?’ başlıklı yorum- haberde kendisini küçük 
düşüren, iftira niteliği taşıyan ifadeler bulunduğunu iddia eden, boşandığı halde 
evliymiş gibi gösterildiğini söyleyen Urla Belediye Meclisi Üyesi Ayşe Eğrikülah, 
şikayette bulunmuştur.

Şikayetçi Ayşe Eğrikülah, CHP’nin eski İzmir İl Başkanı olan, partiden ihraç 
istemiyle disipline verilen Kemal Karataş’la ilgili yazıda kendisinin hedef seçildi-
ğini, özel yaşamının konu edildiğini ve kişilik haklarına saldırıldığını savunmuş ve 
buna yazıdaki şu ifadeleri örnek göstermiştir:

“Kemal Karataş’ı partiden atmakla yatıp kalkanlar imzacı kurbanı Urla’dan 
buluyorlar! Yaptığımız araştırma ve soruşturmalara göre; Urla Belediyesi Meclis 
Üyesi Ayşe Eğrikülah bulunuyor ve ikna ediliyor.

Meclis  Üyesi Eğrikülah’ın eşi özel güvenlik şirketinin çalışanı ve bir özel güven-
lik elemanı. Aynı zamanda kuyumcu bir ailenin kızı olan üniversite mezunu ve 
kuyumcu dükkanı sahibi Meclis Üyesi Eğrikülah, eşinin iş durumu üzerinden ve-
rilen taahhütler karşısında dayanamıyor ve Kemal Karataş’tan şikayetçi olduğunu 
belirten düzmece dilekçeye imza mı atıyor?
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Peki Eğrikülah’a verilen bu sözler doğru mudur?  Meclis Üyesi Eğrikülah’a 
eşini Urla Belediyesi’nde işe alacağız sözü verilmiş midir? Meclis Üyesi Eğrikü-
lah’a eşinin Urla Belediyesinde işe alındıktan sonra; onu müdür de yapacağız 
sözü verilmiş midir?

 Kuyumcu dükkanının açılışını dahi Efsane İl Başkanlarından Kemal Karataş’a 
yaptıran Meclis Üyesi Ayşe Eğrikülah, nasıl oluyor da bir anda çok değer verdiği, 
saygı duyduğu partilisi Karataş’tan şikayetçi olabiliyor? 

Kısacası Anadolu insanın böylesi halleri özetlediği şekliyle; kumpasçıların elleri-
ni ayaklarını bu işte şeytan mı dolandırdı?

Önemli not: Eğrikülah›tan alınan şikayet dilekçesi Karataş›ın disiplinde verdi-
ği ifadeden sonraki bir tarihte alınıyor. Açıkçası o dilekçe işleme konulmuşsa, bak 
sen sinemanın güzelliğine.”

Şikayetçi başvurusunda, eski İl Başkanı Kemal Karataş’ı parti içinde huzursuz-
luk çıkardığı; partili belediye başkanları aleyhine çalıştığı, sosyal medyada sürekli 
parti aleyhine paylaşımlarda bulunduğu gerekçeleriyle CHP Urla İlçe Başkanlı-
ğı’na şikayet dilekçesi verdiğini belirtmiştir. Buradan hareket edilerek şikayet ko-
nusu yazıda kendisine iftira atıldığını, küçük düşürücü ifadeler kullanıldığını, bir 
süre önce boşandığı kişinin halen eşiymiş gibi gösterilerek medeni durumuyla ilgili 
gerçeğin çarpıtıldığını savunan şikayetçi, söz konusu yazıyla ilgili Basın Meslek 
İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir. Şikayetçi başvurusuna, boşan-
dığını gösteren belgeyi de eklemiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen ‘gundem35.com’ internet haber sitesinin Sa-

hibi ve Sorumlu Müdürü Erten Yıldız’a hem posta, hem e-maille gönderilmiştir. 
Sitede verilen adrese posta ile gönderilen bildirim, ‘adreste tanınmıyor’ kaydı dü-
şülerek iade edilmiştir. İnternet sitesinde yer alan GSM numarası 0 534 299 50 15 
telefondan yapılan aramalarda ise sürekli ‘Aradığınız numara kullanılmamakta-
dır’ mesajı alınmıştır.

Böylece e-maille iletilmekle yetinilmek durumunda kalınan şikayet başvuru-
suna, şikayet edilen süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağla-
namamıştır.
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DEĞERLENDİRME: 
Şikayet konusu yazı, internet haber sitesi ‘gündem35.com’da yayınlanmıştır. İz-

mir merkezli bu site, yerel siyaseti de yakından izlemekte siyasi kulis, yorum haber 
ve yazılara da ağırlık vermektedir.

İzmir yerel siyasetiyle ilgili gelişmeleri haberleştiren ve yorumlayan bir inter-
net sitesinde, elbette kentte iktidarda bulunan ülkenin ana muhalefet partisi olan 
CHP’deki gelişmelerle ilgili yorum- haber ve kulis yazılarının da yer alması doğal-
dır. Hele partinin daha önce il başkanlığını yapan bir siyasetçinin ihraç istemiyle 
disiplin kuruluna verilmesi söz konusu ise, bunu kimin istediğini bulup yazmak, 
olayın perde arkasını araştırmak gazetecilik faaliyetidir.

Söz konusu yazı da bir yorum- haberden çok kulis yazısı olarak değerlendiril-
melidir. Partiden ihracı istenen eski il başkanı için kullandığı övücü ifadeler; ona 
karşı yapılanı ‘skandal’ olarak görmesi de yazarın kişisel değerlendirmesidir. Eski 
il başkanı hakkında şikayet dilekçesini vererek, ihraçla ilgili işlemin başlatılması-
nı sağlayan kişinin, bir dönemde işyerinin açılışını yaptığı Urla Belediye Meclisi 
Üyesi Ayşe Eğrikülah olduğunun belirtilmesi ve bu dilekçenin nasıl verildiğine 
ilişkin iddiaların gündeme getirmesinde sorun yoktur.

Ancak yazıda, şikayetçi Ayşe Eğrikülah için kullanılan ‘imzacı kurban’, ‘eşinin iş 
durumu üzerinden verilen taahhütler karşısında dayanamıyor’, ‘düzmece dilekçeye 
imza mı atıyor?’ ifadeleri sorunludur. Bu ifadelerle, güvenilir bir siyasetçi olarak 
halkın önünde olması gereken şikayetçi, kanıtı ortaya konulmadan ‘kendi iradesi 
olmayan’, ‘başkası tarafından kullanılan’, ‘çıkarı için düzmece dilekçeye imza atan’ 
kişi olarak gösterilmiştir.

Yine söz konusu yazıda şikayetçi daha önce boşandığı halde evliymiş gibi gös-
terilmiş, ‘Eğrikülah’ın eşi özel güvenlik şirketinin çalışanı ve bir özel güvenlik 
elemanı. Aynı zamanda kuyumcu bir ailenin kızı olan üniversite mezunu ve ku-
yumcu dükkanı sahibi Meclis üyesi Eğrikülah...” ifadeleriyle ile şikayetçinin özel 
yaşamı gerçek dışı ve gereksiz ifadelerle konu edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Şikayet konusu yazıda şikayetçi, ‘Efsane il başkanını partiden ihracı istemiyle di-

siplin işlemi başlattıran kişi’ olarak eleştirilmiştir. Hatta bunu ‘eşini belediyeye alına-
cağı ve güvenlik müdürü olacağı’ vaadiyle yaptığı suçlaması da yapılmıştır. Siyasetçi-
ler bu tür eleştirilere, hatta daha ağır ve sarsıcı eleştirilere katlanmak durumundadır.
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Halkın önünde olan kişilerin eğitimi, ne iş yaptıkları ve kişilik haklarını ihlal 
etmemek kaydıyla özel yaşamları da kamuoyunca merak edilir. Gazeteci, gerçeğe 
uygun olarak, haber ve yazılarında bunları da konu edebilir.

Ancak söz konusu yazıda, eşinden daha önce boşanan şikayetçi Ayşe Eğrikü-
lah, hiçbir araştırma yapılmadan halen evliymiş ve eşinin belediyeye alınıp müdür 
yapılması vaatleri karşısında ‘skandala’ imza atan kişi olarak gösterilmiştir. Zira 
şikayetçinin gönderdiği belgeden medeni durumu nüfusta ‘boşanmış’ olarak ka-
yıtlıdır ve boşanma işlemi yazıda konu edilen olaydan önce gerçekleşmiştir. Bu 
bilgiler haberde yer almamaktadır. Yazıda adı geçen eski eşin dilekçenin imzalan-
masından sonra belediyede işe alınmadığı da anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, şikayet edilen yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruş-
turulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın ve 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesinin ihlal 
edildiğine, 1 karşı oyla, karar verilmiştir.

Yüksek Kurul, yazıda yer alan birtakım ifadeleri Basın Meslek İlkeleri’nin 4. 
maddesi açısından da değerlendirmeye almıştır. İnceleme konusu ifadeler şun-
lardır: “Dün akşam gazeteci Mutlu Tuncer, bu skandalı kaleme almış ve deyim ye-
rindeyse sorumlularını bir fosseptik çukuruna daldırıp çıkarmadığını bırakmış!”; 
“Açıkçası, iş Kemal Karataş’ı partiden atmak için bir ‘kurban’ arayışına kadar da-
yanmış, helvacı kağıdına imza atacak bir aklı evvel aranıyordu!”; Anadolu insanı 
Kemal Karataş üzerinde oynanan oyunları ve böylesi halleri sanırım şöyle yorum-
lardı: “Şeytanın hiç bir işi gaydı yok ellerine ayaklarına dolandırdı!”  Bu ifadeler 
nezaketsiz ve kaba olarak değerlendirilebilirse de, heyet çoğunluğu tarafından 4. 
Madde anlamında küçük düşüren ya da aşağılayan ifadeler olarak değerlendiril-
memiştir. Bunun nedeni; ilk cümlenin, başka bir yazarın kullandığı ifadelere iliş-
kin değerlendirmeler mahiyetinde olması; ikinci cümledeki ‘aklı evvel’ ibareleri-
nin küçük düşürücü veya aşağılayıcı nitelikte görülmemesi; son cümledeki deyişin 
de şikayetçiye yönelik bir ithamdan ziyade, yazı konusu yapılan iddialara ilişkin 
bir değer yargısı olmasıdır.

Netice olarak, ‘Kemal Karataş’ı partiden atmak için meclis üyesine o imzayı 
eşini müdür yapacağız diye mi attırdılar?’ başlıklı haber nedeniyle ‘gündem35.com’ 
internet sitesinin Sahibi ve Sorumlu Müdürü Erten Yıldız hakkında oyçokluğuyla 
UYARI kararı verilmiştir. Yüksek Kurul’un Başkan ve İkinci Başkan dahil 6 üyesi 
ise, KINAMA kararı verilmesi önünde oy kullanmıştır. 



-329-

KARAR  NO              :   2019- 20   
KARAR TARİHİ       :   09.10.2019   
ŞİKAYETÇİ:  Mehmet MERT (Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı)    

Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat:3 No:102 BEYLİKDÜZÜ/İST) 
ŞİKAYET  EDİLEN : Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili) (Halkla 

İlişkiler binası 4. Kat 3 Nolu Banko F 24 TBMM/ANKARA) 

ŞİKAYET KONUSU    : 
Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert, gazetede 22.08.2019 

tarihinde ‘Milyonluk Tadilat’ başlığıyla yayımlanan haberle ilgili, sosyal medya 
hesabından ‘Önergedeki detaylar, sorular basında haber olarak yer aldı. Ancak bu 
gazete, hiç demeç vermediğim halde, benim ağzımdan bazı bilgilerle konuyu man-
şete taşımış” paylaşımıyla bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın hakkında 
şikayette bulunmuştur.

Şikayetçi Mehmet Mert, Basın Konseyi Başkanlığı’na 24.08.2019 tarihinde yap-
tığı şikayet başvurusunda, şöyle demiştir:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın TBMM’ye 
sunduğu Sultanbeyli Aydos Sosyal Tesisleri’nin tadilat harcamasıyla ilgili soru öner-
gesini 22 Ağustos 2019 günkü sayımızda gazetemiz manşetinden haberleştirdik.

İstanbul’un haftanın her günü yayımlanan, her ilçede muhabir barındırmaya 
çalışan, en iddialı kent gazetesi olmamızla birlikte İstanbul’un her karış toprağında 
‘neler oluyor, neler dönüyor’u gazetecilik etik çerçevesinde birinci görevimiz olması 
yanı sıra bir milletvekilimizin Meclis’e sunduğu en ufak bir soruyu da haber yap-
mamız gerektiğine rağmen. Sayın milletvekili bizim görevimizi yerine getirdiğimiz 
durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile medya etiğine aykırı 
hareket ettiğimizi öne sürmüş ve kamuoyuna bizi şikayet etmiştir.

…
Bu duruma ve sayın milletvekiline siz basın meslek örgütü tarafından gereğinin 

yapılmasını arz ve talep ederiz.” 
Şikayetçi Mehmet Mert ayrıca gazetesinde 26.08.2019 tarihinde yazdığı ‘Millet-

vekilliği kimlere kalmış’ başlıklı köşe yazısında, aynı konuya değinmiş, söz konusu 
soru önergesinin kendilerine 20.08.2019 tarihinde mail ile geldiğini hatırlatarak 
şu ifadelere yer vermiştir:
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“Önergeyi 22 Ağustos 2019 Perşembe günü ‘MİLYONLUK TADİLAT’ başlığıyla 
gazetemizde manşete taşıdık. En küçük saptırma yapmadık. 

…. 
Ve haberimiz ciddi yankı uyandırarak Sultanbeyli Belediyesi iddialara cevap verdi.  

Kaldı ki haber bizden başka çok yerde aynı şekilde haber oldu.  Gelin gö-
rün ki Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesaplarından sadece bi-
zim gazeteyi, GAZETE  DAMGA’yı  kamuoyunun önünde tartışmaya açtı.   
Takipçilerine şikayet etti.

….
Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partide milletvekilliği kimlere kal-

mış, vekillik ile şovmenlik birbirine karıştırılmış diyerek bir kez daha üzüntülerimi 
sizlerle paylaşıyorum. 

… 
Umarım bu durum bir çok milletvekiline ve basın mensubuna bir çok şey gösterir.  

Umarım bu durumu Milletvekili Tanal da iyi anlar ve analiz eder, Gazete Dam-
ga’yı görevini yaptığı için takdir etmek zorunda olmasa da suçlamaz, hakaret et-
mez, kamuoyu önünde tartışmaya açmaz.”

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a 

internet üzerinden gönderilmiş, kendisiyle irtibat kurularak başvurunun ulaştığı 
bilgisi teyit edilmiştir.

Şikayet edilen Mahmut Tanal, şikayet başvurusundaki iddialara iki sayfalık ya-
zılı yanıtını, Basın Konseyi Genel Sekreterliği’ne 25.08.2019 tarihinde iletmiştir. 
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI:
Şikayet edilen Mahmut Tanal verdiği yanıtta, CHP İstanbul Milletvekili sıfa-

tıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması talebiyle 
TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Ak Partili Sultanbeyli Beledi-
yesi’nin Aydos Sosyal Tesisleri’nin tadilatı için yaptığı harcama miktarının açık-
lanmasını talep ettiğini belirtmiştir. Yanıtında 10 maddelik soru önergesine de 
yer veren Mahmut Tanal, bu önergenin 20 Ağustos 2019 tarihinde internet haber 
sitelerinde ‘AKP’li belediyeden tadilat için 8 milyon lira’ başlığıyla haber olarak yer 
aldığını belirttikten sonra şu ifadelere yer vermiştir.
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“Gazete Damga isimli İstanbul merkezli yayın organı ise 22 Ağustos’ta manşet-
ten ‘Milyonluk tadilat’, ‘8 milyon harcandı’ başlıklarıyla yayınladığı haberde, soru 
önergesini ikinci planda tutarak, tırnak içi ifadelerle kendilerine özel demeç verdi-
ğim algısı oluşturmuştur. Gazete Damga’nın söz konusu manşeti ve sitesinde yer 
alan haber dili incelendiğinde bu fark edilecektir. 

Ak Parti ve Sultanbeyli Belediyesi’ndeki iç hesaplaşmayı da dikkate alınca ağ-
zımdan çıkmayan ifadelerin gazetede yer almasından rahatsızlık duydum. Bu se-
beple Twitter  hesabımdan Gazete Damga’nın söz konusu manşetini  ‘Sultanbey-
li Aydos Sosyal Tesisleri’nin tadilat harcamasıyla ilgili soru önergesi vermiştim. 
Önergedeki detaylar, sorular, basında haber olarak yer aldı. Ancak bu gazete, hiç 
demeç vermediğim halde, benim ağzımdan bazı bilgilerle konuyu manşete taşı-
mış. Bu medya etiğine aykırıdır’ ifadeleri eşliğinde paylaştım. 

Asıl hakkında kınama kararı alınması gereken özel demeç verilmiş gibi haber 
yayınlayarak kamuoyunu, okuyucularını yanıltan Gazete Damga isimli medya ku-
ruluşudur. 

Söz konusu bilgilendirmeyi ekleriyle birlikte dikkatinize sunuyorum. İyi çalış-
malar dilerim.” 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Basın Konseyi’nin şikayetleri değerlendirme yetkisinin kapsamı ‘Basın Konseyi 

Çalışma Kuralları ve Başvuruları Değerlendirme Usulleri’ adlı belgede düzenlen-
mektedir. Söz konusu düzenlemenin 12. maddesine göre, Basın Konseyi Yüksek 
Kurulu (BKYK) “Basın (medya) mensupları ve basın (medya) organları hakkında-
ki başvuruları, Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Mesleki Uygulamalara’ ilişkin maddeleri 
bağlamında değerlendirir.” Keza, 13. maddeye göre “Basın Konseyi’nin bir şikayeti 
ele alması için, herhangi bir kimsenin Türkiye’de yapılan herhangi bir yayın veya 
böyle bir yayında görev yapan herhangi bir gazetecinin meslek uygulaması hakkın-
da, usulüne uygun şekilde başvuruda bulunması yeterlidir.” Yine 15. maddede de 
“Şikayet edilen basın mensubu veya basın (medya) organının yetkilisinden bahse-
dilmek suretiyle” konuya açıklık getirilmektedir.

Bu bakımdan, bir gazetecinin, gazeteci olmayan diğer herhangi bir kişinin her-
hangi bir eylemine karşı şikayette bulunması ve bu şikayetin incelenmesi, Basın 
Konseyi Yüksek Kurulu’nun ‘Basın Meslek İlkeleri’ne uygunluk denetimi kapsa-
mında ele alabileceği bir konu değildir. Şüphesiz, bir basın organı veya mensubu, 
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kendisine yönelik herhangi bir eyleme dair Konseyimize başvuruda bulunabilir. 
Fakat bu başvurunun incelenme yöntemi, ‘Basın Meslek İlkeleri’ne uygunluk de-
netimi değildir. Anılan ‘İlkeler’, sadece gazetecilik faaliyetlerine uygulanır.

Durum böyle olunca, şikayet edilen milletvekili Mahmut Tanal’ın şikayet ko-
nusu davranışı hukuki ve etik açıdan haklı veya doğru olsa da olmasa da, ‘Meslek 
Uygulaması’ kapsamında Yüksek Kurul’ca inceleme konusu edilemez. Zira, şika-
yet edilen gazeteci değildir, yaptığı paylaşım da haber veya Basın Meslek İlkelerini 
ilgilendiren bir ‘yayın’ değildir.

Açıklanan bu nedenlerle, Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Mert’in, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında yaptığı başvurunun 
kabul edilebilir olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

KARAR  NO: 2019- 21  
KARAR TARİHİ: 09.10.2019
ŞİKAYETÇİ: Selim YUMUK (syumuk@gmail.com)    
ŞİKAYET EDİLEN : Cem KÜÇÜK (Türkiye Gazetesi yazarı) Merkez Mahal-

lesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 YENİBOSNA/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU:  
Türkiye Gazetesi yazarı  Cem Küçük’ün  24.07.2019  tarihinde  ‘Avrupa’daki 

FETÖ yapılanması’ ve 09.08.2019 tarihinde ‘FETÖ’cüdeki öz güvene bak!’ başlık-
lı köşe yazılarıyla ilgili Selim Yumuk  şikayette bulunmuştur. Yazarın, Danimar-
ka’daki FETÖ yapılanmasından söz ederken kendisi hakkında ‘FETÖ’nün Kopen-
hag İmamı’ ifadesini kullandığını;  ‘Hocam  Fetullah Gülen  benden isterse, anne 
babamı bile vururum’ dediğini öne sürdüğünü belirten şikayetçi, bunların gerçek 
olmadığını ve kendisine iftira atıldığını savunmuştur.

Şikayetçi Selim Yumuk, Basın Konseyi Başkanlığı’na 22.09.2019 tarihinde in-
ternet üzerinden yaptığı başvuruda, Cem Küçük’ün bu yazılar öncesi Danimar-
ka’ya geldiğini belirtmiş ve özetle şöyle demiştir:

“Kendisi temmuz ortasında Danimarka’ya gelmişti ve cuma namazını benim 
yaşadığım bölgedeki camide eda etmişti. Ben camiye girdiğimde, yanındaki akra-
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bama eğilip ‘Bu Selim Yumuk değil mi?’ diye sormuş. Fakat ne namaz sonrası, ne 
de başka bir zaman bana gelip ‘Hakkında bu şekilde iddialar var, ne dersin?’ diye 
sormadı.

Yazdıkları o kadar hayal ürünü ve yalan ki, burada yanında kaldığı ve kendi-
sini Danimarka ve İsveç’te gezdiren akrabam bile, bunları yalan ve abartı olarak 
değerlendiriyor.

İlk yazının ardından kendisine ekteki maili yolladım ve yazısını düzeltip tekzip 
yayınlamasını rica etti. Fakat özür dileyip tekzibi yayınlayacağına, yazımdaki na-
zik ve yumuşak sözlerimden de cesaret bulup bu defa 9 Ağustos’taki ikinci yazıyı 
yazıp beni açıkça terörist ilan etmiş. Bu yazdıklarını ya belgelemeli ya da tekzibi 
yayınlamalıdır.

Sizin gerekeni yapacağınızı ve ülkemizde basının düştüğü bu rezil durumu kur-
taracak son kurum olduğunuzu düşündüğüm için size yazdım. Yoksa Türkiye’de 
güvencimin kaldığı bir kurum kalmadı.”

Şikayetçi başvurusuna, şikayet ettiği yazar Cem Küçük’e 4 Ağustos 2019  tari-
hinde gönderdiğini metni ve yayımlanmasını istediği tekzip (açıklama) metnini 
de eklemiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet  başvurusu, şikayet edilen  Türkiye Gazetesi yazarı  Cem Küçük’e 

23.09.2019 tarihinde hem e-mail, hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi 
gelmiştir.

Şikayet edilen, kendisine gönderilen şikayet başvurusu bildirime süresinde ya-
nıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Şikayet edilen Cem Küçük, “Avrupa’daki FETÖ yapılanması” başlıklı ilk yazı-

sında bu ülkede 1000 kadar FETÖ’cünün yaşadığını, bunlardan 500’ünün Kopen-
hag’ta bulunduğunu öne sürmüş, bazı isimler de saydıktan sonra şikayetçi hakkın-
da şu ifadelere yer vermiştir:

“FETÖ’nün Kopenhag imamı ise Selim Yumuk. ‘Hocam Fetullah Gülen ben-
den isterse, anne babamı bile vururum’ diyen Selim Yumuk ise Türkiye’deki FE-
TÖ’cülere yardım işiyle uğraşıyor. Danimarka’da vatan sevdalısı Türklerin aklını 
karıştırmak da isteyen bu şahıs, Avrupa’daki en tehlikeli FETÖ’cülerden biri olarak 
biliniyor.”
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Şikayetçi, bu yazı üzerine 04.08.2019 tarihinde şikayet edilen yazara gönder-
diği açıklamada hakkındaki iddiaları reddetmiş, Danimarka’da doğup büyüdüğü-
nü; Kopenhag Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu; bulunduğu şehir-
de beş yıl belediye meclisi üyeliği yaptığını; halka yararlı işlerde aktif rol aldığını; 
kuralların sıkı uygulandığı bu ülkede trafik cezası dahil hiçbir ceza almadığını ve 
vatanperver bir kişi olduğunu savunmuştur. Şikayet ettiği yazara hitaben “Dani-
marka makamlarına hakkınızdaki şikayet dilekçesini sunup, elimde olan tüm belge 
ve bilgileri verdim ve bu konuyu çok yakın takip ediyorum” diyen şikayetçi Selim 
Yumuk, yazarın yayımlaması talebiyle 10 satırlık bir tekzip (açıklama) metni de 
göndermiştir.

Bu gelişme üzerine şikayet edilen 09.08.2018 tarihinde köşesinde ‘FETÖ’cüdeki 
öz güvene bak’ başlıklı yazısında, tekzip (açıklama) metnini birkaç cümleyle özet-
ledikten sonra şu ifadelere yer vermiştir:

“Bak FETÖ’cü Selim Yumuk! Aynen Zekeriya Öz gibi, Ekrem Dumanlı gibi, 
Abdülhamit Bilici gibi sen de FETÖ’cüsün. Aranıyorsun. Bir gün Türkiye’ye gel-
diğinde gözaltına alınacaksın. Danimarka bakarsın iade anlaşmasıyla seni Türki-
ye’ye hukuk kuralları içinde verebilir. Ayrıca Twitter adresin bile müebbet almana 
yetebilir.... Onları silsen de faydası yok. Bundan sonraki pişmanlıkların seni kurta-
ramayacaktır, haberin olsun.”

Şikayet edilen yazılarda, şikayetçi Selim Yumuk’un ‘FETÖ’cü olduğu’, ‘arandı-
ğı’, ‘Türkiye’ye gelirse gözaltına alınacağı’ ve Twitter’da yazdıklarından dolayı bile 
‘müebbet hapis alabileceği’ iddia edilmektedir.

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda, şikayetçinin ‘FETÖ’cü’ ve örgütün 
‘Kopenhag imamı’ olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşılamamış; şikayet edilen yazar 
kendisine ulaştırılan şikayet başvurusuna yanıt vermediği için de bu iddiasının 
kanıtı ortaya konulmamıştır.

Yazarın bu iddialarının, devletin istihbarat örgütlerinin ya da ‘Kripto FETÖ’cü-
ler’ ile ilgili soruşturmayı yürüten savcıların sızdırmalarına mı, yoksa gazetecilik 
olanaklarıyla yaptığı bir araştırmada ulaştığı bilgilere mi dayandığı anlaşılama-
maktadır. Ayrıca, şüphesiz ki, şikayet edilen kişinin üslubu rahatsız edici ve gaze-
tecilik standartları açısından eleştiriye açıktır.

Bununla birlikte, kişinin gözaltına alınacağı ve sırf Twitter’da yazdıklarından 
dolayı bile müebbet hapis alabileceği gibi iddialar, kamuoyuna somut olgu ve bilgi 
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sunmak amacı taşımaktan ziyade, başvurucuya yönelik sataşma mahiyetinde ya-
kıştırmalar ve kişisel tahminler (ve belki de temenniler) düzeyindedir. Şayet baş-
vurucunun arandığı, gözaltına alınacağı ve müebbet hapis istemiyle yargılanacağı 
konusunda bir ‘haber’ yapılmış olsa idi, bu iddiaların gerçeklik kıstası ışığında in-
celenmesi söz konusu olurdu. Ancak kişisel sataşma niteliğinde olan ve Yüksek 
Kurulumuz tarafından haber vasfında mütalaa edilmeyen, bir köşe yazısında yer 
alan ve karşılıklı bir atışmanın kapsamında cereyan eden bu sözlerin, şekli gerçek-
lik (görünüşte) testine tabi tutulması söz konusu değildir.

Şikayetçinin ‘FETÖ’cü’ olduğu iddiasının değerlendirmesine gelirsek; Türki-
ye’de yıllarca ‘cemaat’ olarak adlandırılan ve neredeyse sızmadığı devlet kurumu 
kalmayan ‘Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’ ile mücadelede, ‘Kripto FETÖ’cüler’ he-
nüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır.

Şikayetçi yönünden bakıldığında gerek yaptığı şikayet başvurusunda, gerekse 
şikayet ettiği yazara gönderdiği açıklamada, muğlak ifadeler dikkati çekmektedir. 
Şikayetçi, yıllardır resmi kurumlara sızan ve nihayet 15 Temmuz hain darbe te-
şebbüsüyle ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü için ‘Hizmet Hareketi’ 
demiştir. Ayrıca Kopenhag imamı olmadığını söylemesine karşın örgüt üyesi ol-
madığını iddia etmemiştir. Şikayetçinin kamuya açık Twitter hesabı incelendiği 
zaman, anılan örgütün bir numaralı lideri Fetullah Gülen hakkında sürekli olarak 
ve hep destekleyici ya da övücü paylaşımlar yaptığı, yer yer direkt olarak elebaşı-
nın resmini ve/veya sözlerini paylaştığı görülmektedir. Bu durum karşısında bir 
değerlendirme yapmak gerekirse; dikkat edilmesi gereken ilk husus şudur: Yük-
sek Kurulun görevi, şikayetçinin örgüt mensubu olduğu iddiasının maddi gerçe-
ğe uygunluğunu denetlemek değildir. Kurulun görevi, gazetecinin sahip olduğu 
ve kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında, böyle bir iddiada bulunmak için olgusal 
dayanağa sahip olup olmadığını tespit etmektir. Durum böyle olunca, şekli/görü-
nüşteki gerçeklik kıstası açısından, bu şahsa yöneltilen FETÖ mensubiyetine dair 
suçlamanın - kendisinin de bunu yalanlamaması ve yukarıdaki ek veriler karşısın-
da- neticede doğru çıksın ya da çıkmasın, gazetecilik sınırları dahilinde kabul edile-
bilir bir davranış olduğu sonucuna varılmıştır. İddianın öne sürülmesi noktasında 
kullanılan ve gazetecilik adabına uygunluğu tartışmalı üslup ise, gazetecinin şahsi 
tercihi meselesidir.

Bu açıklamalardan sonra, şikayet başvurusunun bir de ‘cevap hakkının’ kul-
landırılıp kullandırılmadığı bakımından değerlendirilmesi gerekir. Şikayet edilen, 
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‘FETÖ’cüdeki öz güvene bak’ başlıklı ikinci yazıda, şikayetçinin gönderdiği açıkla-
mada yer alan “Ben Danimarka’da doğup büyümüş, halka yararlı işlerde aktif rol 
almış, yaşadığım şehirde beş yıl aktif olarak belediye meclisi üyeliği yapmış, Dani-
marka’nın çok kuralcı bir ülke olmasına rağmen hapis cezasını bırakın tek bir trafik 
cezası dahi almamış, Kopenhag Üniversitesi hukuk fakültesi mezunu birisiyim’ ifa-
delerine yer vermiştir. Her ne kadar cevap hakkına usulüne uygun olarak yer ve-
rilmemiş olduğu görüşü savunulabilse de somut olayın özellikleri ışığında; cevap 
hakkının maksadına uygun bir biçimde, şikayet edenin karşı görüşlerine yeterince 
yer verildiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük hakkındaki baş-
vuru hakkında ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.  
 

KARAR NO: 2019- 22   
KARAR TARİHİ: 20.10.2019  
ŞİKAYET Çİ : Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)  (Halkla İlişkiler 

binası 4. Kat 3 Nolu Banko F 24 TBMM/ANKARA) 
ŞİKAYET EDİLENLER : 1- Anıl BODUÇ (Gazete Damga muhabiri)   Büyük-

şehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat:3 No:102 BEYLİKDÜZÜ/İST) 
2-  Ekrem HACIHASANOĞLU  (Gazete Damga Genel Yayın Yönetmeni)     

Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat:3 No:102 BEYLİKDÜZÜ/İST) 

ŞİKAYET KONUSU:   
İstanbul’da yayımlanan yerel Gazete DAMGA’da 22.08.2019 tarihinde ‘Milyon-

luk Tadilat’ başlığıyla yayımlanan haberde, TBMM’ye verdiği soru önergesinin konu 
edildiğini; söylemediği ifadeler eklenerek, gazeteye özel demeç verilmiş gibi sunul-
duğunu savunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şikayette ulunmuştur. 

Şikayetçi  24.08.2019  tarihinde  Basın Konseyi’ne  yaptığı şikayet başvurusun-
da, özetle şöyle demiştir: 

“Gazete Damga, CHP İstanbul Milletvekili sıfatıyla Meclis Başkanlığı’na sun-
duğum soru önergesini ikinci planda tutarak, özel demeç verdiğim algısı oluştur-
muştur. 
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Sultanbeyli Belediyesi’nin Aydos Sosyal Tesisleri’nin tadilatı için yaptığı har-
cama miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından ya-
nıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğum soru önergesi konu edilirken, 
muhabire açıklama yapmışım gibi tırnak içi bazı ifadeler aktarılmıştır. 

Bana mal edilen, gazeteye özel demeç verdiğim izlenimi oluşturan haber-
de ‘Partili işadamları’, ‘Şimdi sormak lazım’, ‘Konuyla ilgili yetkili kurumların ne 
cevap vereceğini ben de merak ediyorum’ gibi ifadeler, Gazete Damga’nın kendi 
eklemesidir.  

Ak Parti ve Sultanbeyli Belediyesi’ndeki iç hesaplaşmayı da dikkate alınca, ağ-
zımdan çıkmayan ifadelerin gazetede yer alması şahsımı rahatsız etmiştir.” 

Soru önergesini haberleştiren diğer gazete ve internet sitelerinin haberlerinden 
de örnekler veren şikayetçi, Gazete Damga’nın haberi özel demeç gibi gösterme-
sinin ve eklemeler yapmasının Basın Meslek İlkeleri ihlali olduğunu ve gerekenin 
yapılmasını talep etmiştir. 

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, haberi yapan Gazete Damga muhabiri Anıl Boduç ve Genel 

Yayın Yönetmeni Ekrem Hacıhasanoğlu’na hem posta hem e- mail ile ulaştırılıştır. 
Posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 

Şikayet edilenler süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağla-
namamıştır. 

DEĞERLENDİRME: 
Gazete DAMGA, merkezi Beylikdüzü İlçesi’nde bulunan İstanbul’daki günlük 

yayımlanan kent gazetesidir. Özellikle yerel yönetimlerle ilgili haberlere ve yerel 
siyasete sayfalarında geniş yer vermektedir. 

Böyle bir kent gazetesinin, kentin bir ilçesindeki yerel yönetimle ilgili ilin mil-
letvekili tarafından TBMM’ye soru önergesi verilmiş, belediyenin 8 milyon lira za-
rara uğratıldığı iddiasında bulunulmuş ise, bunun haber olarak manşetten verme-
si doğaldır.  

Gazete Damga’da 22.08.2019 tarihinde yayımlanan  ‘Milyonluk Tadilat’   baş-
lıklı haberin  konusu soru önergesidir. Bu haberin  ‘demeç gibi’  yayımlanmasına 
şikayetçinin sosyal paylaşım sitesinden tepki göstermesi üzerine, gazetede  yer 
alan ‘Milletvekilliği kimlere kalmış’ başlıklı köşe yazısında, “20 Ağustos 2019 günü 
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İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan bir mail geldi...TBMM Başkanlığı’na 10 
maddelik soru önergesi verdiği yazıyordu... Önergeyi haberleştirdik” denilmiştir. 
Bu ifadeler, haber yapılırken soru önergesinin yazılı olarak şikayet edenin elinde 
bulunduğunu göstermektedir. 

Burada, soru önergesinin meslek etiğine uygun haberleştirilip haberleştiril-
mediği; gerçeğin çarpıtılmadan verilip verilmediği;  özle- biçim arasında den-
genin korunup korunmadığına bakmak gerekir. Nitekim birçok internet site-
sinde ve gazetelerde bu soru önergesi haberi ‘AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nin 
Aydos Sosyal Tesislerinin tadilatı için 8 milyon TL harcadığı öne sürüldü’, ‘Ko-
nuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Mahmut Tanal, ‘8 milyon TL ile Aydos 
Sosyal Tesislerinde ne tür bakım ve onarım yapılmıştır?’ diye sordu’ ifadeleriyle 
yer almıştır. 

Şikayet edilen Gazete  Damga’da  ise söz konusu önerge, ‘Milyonluk Tadi-
lat’ manşeti atılıp, 10 maddelik önerge özetlenerek haberleştirilmiştir. Elbette ha-
berde siyasilerin demeçlerini, yazılı açıklamalarını ve soru önergeleri her zaman 
tam metin olarak vermek mümkün olmamaktadır. Makul ölçüde ve özünü boz-
madan, gerçeği çarpıtmadan özetlenerek verilebilir. Bunu yapmanın koşulu, ola-
yı olduğundan farklı gösterecek kısaltmalar ve hele eklemelerin yapılmamasıdır. 
Okuyucunun ilgisini çekmek için çarpıcı başlıklar ve görseller kullanılır ama gerçe-
ği çarpıtmadan haberin yayımlanması gerekmektedir. 

Söz konusu haberde ise konu edilen TBMM’ye sunulan yazılı soru önergesinde 
olmayan ‘Partili iş adamları’, ‘Şimdi sormak lazım’, ‘Konuyla ilgili yetkili kurum-
ların ne cevap vereceğini ben de merak ediyorum’ ifadeleri de sanki şikayet edi-
len bunları söylemiş gibi eklenmiştir. Her ne kadar metinde ‘Mahmut Tanal’ın 
TBMM’ye verilen soru önergesi’ ifadesi geçse de haber şikayetçinin Gazete Dam-
ga’ya  verdiği bir demeç gibi  sunulmuş, onun söylemediği sözlere yer verilmiş-
tir. Basın Meslek İlkeleri ihlal edilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 20.10.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu ha-
berle ilgili Basın Meslek İlkeleri’nin;

“Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tu-
tumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki 12’inci maddesinin ihlal edildiğini OY 
ÇOKLUĞU ile kabul etmiştir.
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SONUÇ:
Yüksek Kurul toplantıda yaptığı görüşmeler sonucunda Mahmut Tanal tara-

fından şikayet edilen Gazete Damga’nın haberiyle ilgili şikayetle ilgili olarak:
a) Başvurunun kabulüne,
b) Gazete Damga’da yayımlanan Milyonluk Tadilat’ başlıklı haberde Basın 

Meslek İlkeleri’nin 12’nci maddesinin ihlali nedeniyle Gazete Damga muhabi-
ri  Anıl Boduç  ve Genel Yayın Yönetmeni  Ekrem  Hacıhasanoğlu’  hakkında  OY 
ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ kararı verilmiştir. 

KARAR NO: 2019- 23  
KARAR TARİHİ: 20.10.2019
ŞİKAYETÇİ:  Ergün ÖZER  Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt 

10/6 Vişnezade Beşiktaş /İST
VEKİLİ:Av. Emre KARADAĞ   Cumhuriyet Caddesi Dörtler apt 42/10  Elma-

dağ ŞİŞLİ/İSTANBUL                               
ŞİKAYET EDİLEN : Ahmet Hakan COŞKUN  ( Hürriyet Gazetesi yazarı)  

Demirören Medya Center, 100. Yıl Mahallesi 2264 Sok No:1 BAĞCILAR/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU    :  
Hürriyet Gazetesi’nde 06.08.2019 tarihinde Ahmet Hakan’ın köşesinde yayım-

ladığı ‘Bir butona basma olayı da CHP’den’ başlıklı yazıda, şahsiyet, itibar ve say-
gınlığına yönelik saldırıda bulunulduğunu; gerçek dışı bilgilerle algı operasyonu 
yapıldığını öne süren Ergün Özer, avukatı Emre Karadağ aracılığı ile şikayette bu-
lunmuştur.

Şikayet konusu yazıda, Ardahan Belediyesi’nin ‘çok büyük hizmet’ diye Ata-
türk Heykeli yaptırdığı; açılış için davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun koştura koştura gidip bu heykelin açılışını yaptığı, bir sürü erkeğin 
butonların başına toplanıp bazı eller butonların üzerinde, bazı ellerin de butondaki 
ellerin üzerinde yapılan açılışın kara komedi olduğu savunulmuştur.

Yazar, iki fotoğrafa da yer verdiği yazısını, “Size bir şey söyleyeyim mi? CHP 
seçmeni, İstanbul İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyolun ücretine yönelik eleşti-
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rinin binde birini... ‘Çok büyük hizmet’ diye butonla heykel açan kendi partisinin 
liderine yöneltse... Her şey çok güzel olabilir” ifadeleriyle bitirmiştir.

Şikayetçinin avukatı Emre Karadağ 23.09.2019 tarihinde yaptığı başvuruda, 
‘Bir butona basma olayı da CHP’den’ başlıklı yazıda yer alan ifadelerin hiçbir araş-
tırma yapılmadan, somut verilerden uzak kaleme alındığı; kullanılan fotoğraflar ve 
buna bağlı değerlendirmelerin gerçekle örtüşmediği; yazarın olayı farklı yansıtarak 
kamuoyunda bir algı yaratmaya çalıştığını savunmuştur.

Yazıya konu olayın, şikayetçinin memleketi Ardahan’da yaptırdığı Atatürk 
Anıtı’nın, Doğu Karadeniz gezisine çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu tarafından açılması olduğu anlatılan şikayet başvurusunda şu ifadelere yer 
verilmiştir:

“Köşe yazısında ifade edilen aksine bu yapıt bir heykel değil, bir anıttır. En 
önemli husus ise yapılan bu anıtın Ardahan Belediyesi tarafından değil tamamen 
müvekkil Av. Ergün Özer tarafından yaptırıldığıdır. Anıt Ardahan Belediyesi veya 
herhangi bir başka belediye, parti vs. tarafından yaptırılmamıştır.

Bu topraklarda doğup büyüyen bir insan olarak müvekkil vatandaşlık bilinciyle 
yaptığı hizmetlerin yanında, geç de olsa bu Anıtı da yaptırabilmiştir. Müvekkilim 
tüm bu siyasi tartışmalardan ve politik tavırlardan uzak bir şekilde yalnızca doğ-
duğu topraklara vefa borcunu yerine getirmeye çalışmaktadır.

Müvekkilimin kendi imkanlarıyla yaptırdığı bu Anıtı siyasi amaçlar uğruna 
başka noktalara çekerek eleştirmek, gerçekleri yansıtmayan değerlendirmelerde bu-
lunmak hukuken doğru olmayacaktır.

Sn. Ahmet Hakan, gerçekleri araştırmadan, tamamıyla toplumda bir algı yarat-
mak maksadıyla bu yönde bir yazı kaleme alınmış, müvekkilimin kişilik haklarına 
zarar vermiştir.

Basın meslek etiği hiçe sayılarak hem müvekkilimin kişilik haklarına saldırılmış, 
hem de gerçekle bağdaşmayan iş bu köşe yazısına gazetede yer verilerek kamuoyu 
yanıltılmıştır.”

Söz konusu yazı nedeniyle şikayet edilen yazara Basın Kanunu’nun öngördüğü 
prosedüre uygun olarak 06.08.2019 tarihinde açıklama gönderildiği belirtilen baş-
vuruda “Köşe yazarı Ahmet Hakan’a e-mail yoluyla ulaşılmış ancak tekzip metni 
yayımlanmadığı gibi herhangi bir geri dönüş de sağlanamamıştır” ifadelerine de 
yer verilmiştir.
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Şikayet başvurusunda, şikayet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin, kişi-
lerin küçük düşürme ve gazetecilik özel amaçlara kullanılamaz ve cevap hakkına 
saygı maddesine göre işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coş-

kun’a hem PTT, hem e-maille ulaştırılmıştır. Posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikayet edilen süresinde yanıt vermemiş ve taraflar arasında uzlaşma sağlana-

mamıştır.

DEĞERLENDİRME: 
Hürriyet Gazetesi’nde 6 Ağustos 2019 tarihinde yer alan ‘Bir butona basma 

olayı da CHP’den’ başlıklı yazıda, Ardahan’da yapılan Atatürk Anıtı’nın 3 Ağustos 
2019 tarihindeki açılış töreni konu edilmiştir.

Kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda 
bulunmuş, Ardahan Belediyesi’ni ziyaret etmiş, kentin en merkezi yeri Kongre 
Caddesi üzerindeki kavşakta yapılan Atatürk Anıtı’nın açılışına katılmıştır.

Törende Kılıçdaroğlu ve konuklar anıtın üzerindeki kırmızı örtüyü indirip açı-
lışı yapmak için hep birlikte iki butona basmış, ancak teknik arıza nedeniyle bu 
mümkün olmayınca örtü manuel olarak kaldırılmış ve açılış gerçekleştirilmiştir.

Açılış haberi aynı gün ajanslar tarafından servis edilmiş, medyada geniş yer 
almıştır. Bazı yayın organlarında haber, ‘CHP’den halka dev hizmet. Yine heykel 
diktiler’, ‘CHP köprü temeli attı. Şaka şaka. Yine heykel’, ‘Geçmişte CHP iktida-
rının yaşattığı heykel kabusu geri mi dönüyor?’ başlıklarıyla eleştirel yaklaşımla 
verilmiştir.

Bazı köşe yazarları, Atatürk Anıtı açılışı üzerinden CHP’yi ve Kemal Kılıçda-
roğlu’nu kıyasıya eleştirmiştir. Şikayet edilen yazar da açılıştan 3 gün sonra köşe 
yazısında “Ardahan’ın CHP’li belediyesi… ‘Çok büyük hizmet’ olarak dikmiş hey-
keli..” diye başladığı yazısında, köşesine koyduğu açılıştan iki kare fotoğrafı ‘Bir 
sürü erkek toplanmış butonların başına... Bazı eller butonların üzerinde, bazı eller 
de butonlardaki ellerin üzerinde’ ifadeleriyle anlatmıştır. Ardından, CHP’yi ‘hiz-
met diye heykel dikmekle’ eleştirenlerin haklı olduğunu; Kılıçdaroğlu’nun ‘Heykel 
Atatürkçülüğünden vazgeçelim’ demeyip ‘koştura koştura gidip heykel açılışı’ yap-
tığını; CHP’lilerin çok büyük hizmet diye butonla heykel açan liderlerini eleştir-
meleri gerektiğini yazmıştır.
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Şikayet edilen yazar görüşünü açıklamış, eleştiri hakkını kullanmıştır. Yazıda 
şikayetçinin adı geçmemekte, dolayısıyla kişilik haklarının ihlal edilmesi, aşağılan-
ması, iftira atılması söz konusu olmamıştır. 

Şikayet edilen yazıda ‘Ardahan’ın CHP’li belediyesi’ ifadesi kullanılarak anı-
tı yerel yönetimin yaptırdığı belirtilmiştir. Ancak bu bir köşe yazısıdır, haberde 
aranması gereken ‘5N 1K’ kuralının harfiyen uygulanması beklenemez.

Başvuruda savunulduğu gibi, şikayetçinin kendi olanaklarıyla yaptırdığı Ata-
türk Anıtı’nın, şikayet edilen yazıda Ardahan Belediyesi tarafından yaptırıldığı 
ifadesiyle gerçeğe aykırı bilgi verildiği anlaşılmaktadır. Bu da Atatürk Anıtı’nın 
açılışıyla ilgili haber ajanslarının geçtiği haberlerin gazetelerde, televizyonlarda, 
internet haber sitelerinde ve CHP’nin resmi internet sitesinde ‘Ardahan Belediyesi 
tarafından yaptırılan Atatürk Anıtı’ ifadesiyle yer almasından kaynaklanmıştır. 
Şikayet edilen yazının yayımlandığı dönemde görünür gerçek, Atatürk Anıtı’nın 
belediye tarafından yaptırıldığıdır. Şikayet edilen, görünür gerçeği uygun hareket 
etmiştir, dolayısıyla etik ihlalinde söz edilmemelidir.

Şikayetçi, e- mail ile ulaştığını söylediği yazara, Atatürk Anıtı’nı Ardahan Be-
lediyesi’nin değil kendisinin yaptırdığını anlatan tekzip (cevap ve düzeltme yazısı) 
gönderdiği, ancak bunun yayınlanmadığından yakınmakta ve etik ihlalinden söz 
etmektedir. Yazıda adı geçmemesine rağmen zarar gördüğünü, aşağılandığını ileri 
süren şikayetçinin, yazının yer aldığı köşeyi tamamen işgal edecek uzunlukta açık-
lama göndermesi ve bunun yayınlanmasını beklemesi gerçekçi değildir. 

Görünür gerçeğe uygun hareket eden şikayet edilenin, şikayetçinin bu bek-
lentisini karşılanmaması da ‘cevap ve terkzip hakkını’ düzenleyen Basın Meslek 
İlkeleri ihlali olarak değerlendirilemez.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 20.10.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu köşe 
yazısında, Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığı OYBİRİLĞİ ile ka-
bul edilmiştir...

SONUÇ:
Yüksek Kurul, toplantıda yaptığı görüşmeler sonunda Ergün Özer tarafından, 

Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan hakkında yapılan şikayetle ilgili olarak.
a) Başvurunun kabulüne,
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b) Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan ‘Bir butona basma olayı da CHP’ başlıklı 
köşe yazısı nedeniyle Ahmet Hakan hakkındaki başvuruyla ilgili OYBİRLİĞİ ile 
ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ kararı almıştır.

KARAR  NO                :   2019- 24  
ŞİKAYETÇİ                :  Fatih KALE (fatih_kaleee@icloud.com)
ŞİKAYET EDİLEN :  Turgay GÜLER (Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)  

Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi No:31 İkitelli- KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU:  
Güneş Gazetesinde 12.09.2019 tarihinde yayımlanan  ‘Rafet’in eski eşine ins-

tagram dayağı’ başlıklı haberde, manken Ceren Kalpakarslan’ı dövmekle suçla-
nan sevgilisi Temel Kankıran’ın fotoğrafının yerine, Özel Harekatçı şehit Komiser 
Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafının kullanıldığı belirtilerek şikayette 
bulunulmuştur.

Şikayetçilerden Fatih Kale’nin, 12.09.2019 tarihinde Basın Konseyi’ne internet 
üzerinden yaptığı başvuru şöyledir:

“Mayıs ayında Şanlıurfa’da şehit edilen Komiser Yardımcısı Polis Özel Harekat 
Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafının kullanılması büyük saygısızlıktır. Gereğinin 
yapılmasını talep ediyorum.”

Şikayetçi, Güneş gazetesinde yayımlanan haberin kupürünü de başvurusuna 
eklemiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’e ile-

tilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikayet edilenin avukatı Nurtekin Deniz, 03.10.2019 tarihinde Basın Konseyi 

Genel Sekreterliği’ne gönderdiği yanıtta, şikayetçinin haberle ilgisinin olmadığını, 
haberin öznesi olmayanların hukuken şikayete hakkının bulunmadığını savun-
muştur. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
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ŞİKAYET EDİLENİN YANITI:
Şikayet başvurusuna, şikayet edilenin avukatı Nurtekin Deniz’in gönderdiği 

yanıt şöyledir:
“Güneş Gazetesi’nin 12.09.2019 günlü nüshasında ‘Rafet’in eski eşine instag-

ram dayağı’ başlıklı yazı Haber Ajansı (DHA) tarafından gönderilen habere daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Güneş Gazetesi haberindeki yanlışlığı ayırdına vardığında 15.09.2019 tarihli 
(Güneş Venüs) nüshasında ‘Özür Yazısı’ yayınlamıştır (Ek:1)

Bahse konu haber hakkında şikayetçi olan kişinin, haberle ilgisi bulunmadığı, 
haberin öznesi olmayanların hukuken şikayet (aktif husumet) hakkının olmadığını 
ifade etmek isteriz.

Keyfiyet bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.”

DEĞERLENDİRME: 
Şikayet edilenin avukatı tarafından gönderilen yanıtta, şikayetçinin haberin 

öznesi olmadığı bu nedenle de şikayet hakkının bulunmadığı ifadeleri, mahkeme-
lerde açılan davalar için savunma olabilir, ancak Basın Meslek İlkeleri denetimi 
açısından bunun kabul edilmemesi gerekir. Zira, şikayetçi gazete okurudur, dola-
yısıyla taraftır ve gazede gördüğü yanlışlığı şikayet etme hakkı bulunmalıdır.

Şikayet konusu edilen yanlış olan fotoğrafın kullanılmasıyla olayı şöyle geliş-
miştir:

İstanbul Ataşehir’de 1 Eylül 2019 günü sevgilisi manken oyuncu Ceren Kal-
pakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’yi dövdüğü iddiasıyla hakkında yasal 
işlem başlatılan Temel Kankıran’ın tutuklanması, haber ajansı DHA tarafından 
11.09.2019 tarihinde abonelerine servis edilmiştir. Olayın detaylı anlatıldığı habe-
re, dövülen mankenin eski eşi şarkıcı Rafet El Roman dahil, tarafların fotoğrafları 
ve mankenin sevgilisi tarafından dövülme anını gösteren güvenlik kamerası gö-
rüntüleri de eklenmiştir. 

Tutuklanan Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine geçen Mayıs ayında Şanlıur-
fa’da şehit edilen Özel Harekatçı Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin 
fotoğrafını yanlışlıkla servis eden haber ajansı DHA, daha sonra abonelerine ‘Fo-
toğraf İptali’ başlığı ve ‘Sayın Yazı İşleri Müdürleri’ hitabıyla şu düzeltme notunu 
geçmiştir:
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”Ceren Kalpakarslan ve annesine dehşet yaşatan sevgili tutuklandı, başlıklı ha-
berimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan tutuklanan Temel Kankıran’a ait ol-
duğu belirtilen fotoğraf, hatalı eklenmiştir. Haberimizde Kankıran’a ait fotoğraf 
bulunmamaktadır. Sehven geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. 
Yapılan bu yanlışlıktan dolayı üzgün olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz. DHA”

Ajansın 11 Eylül 2019 günü öğleden sonra geçtiği haberle ilgili saat19.56’da 
geçtiği düzeltme notundan önce ve sonra bazı televizyon haberlerinde ve gazete-
lerde, sevgilisini döven Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine şehit polisin fotoğrafı 
yer almıştır. Bu yanlış fotoğrafı kullanan bir televizyon kanalı, sosyal medyada 
büyük tepkiyle karşılaşınca, fotoğrafı ‘abonesi olduğu güvenilir bir ajansın servis 
ettiğini’ açıklayıp izleyicilerden özür dilemiştir.

Yazılı basında ise olay farkla seyretmiştir. Söz konusu ajansın ‘Fotoğraf İpta-
li’ notunu abonelerine ulaştığında, gazetelerde ilaveler basılmış, ana gazetenin ilk 
baskıları da yapılmıştır. Şikayet edilen gazetelerden Güneş bu haberi ana gazeteden 
önce basılan ve dağıtıma verilen ‘Güneş Venüs’ ilavesinde kullandığı için, o an 
düzeltme şansına sahip olamamıştır. Ancak sonradan haberi yayımladığı ‘Güneş 
Venüs’ ekinde ‘Düzeltme ve Özür’ yazısı da yayımlamıştır. 

Güneş gazetesi yanlışlığın kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek özür 
yazısında şu idelere yer verilmiştir:

‘Rafet’in eski eşine instagram dayağı’ başlıklı haberimizde Temel Kankıran’ın 
fotoğrafı yerine sehven şehit polis Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafı kullanılmıştır. 
Haberi geçen ajansın yanlış fotoğraf servis etmesinden kaynaklanan bu hata için 
şehidimizin ailesinden, meslektaşlarından ve okuyucularımızdan özür dileriz. Kah-
raman şehidimize Allah’tan rahmet dileriz.”

Bu durumda yapılan yanlışlığın kaynağı, şikayet edilen gazetenin abone ol-
duğu haber ajansıdır. Gazetelerin, güvenilir bilinen ve abone oldukları bir ulusal 
ajanstan gelen her haberi ve her fotoğrafı doğru mudur- yanlış mıdır diye araştır-
ması söz konusu olamamaktadır.

Kendilerinden kaynaklanmayan yanlışlıkta kastı olmayan, hatayı fark edince 
de meslek etiğine uygun düzeltme ve özür yazısı yayınlayan şikayet edilen Güneş 
Gazetesi, yapılması gerekeni sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmiştir. Bu 
nedenle Basın Meslek İlkeleri ihlali söz konusu değildir.
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Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 06.11.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu ha-
berde, Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığı OYBİRİLĞİ ile kabul 
edilmiştir.

SONUÇ:
Yüksek Kurul, toplantıda yaptığı görüşmeler sonunda Fatih Kale tarafından, 

Güneş Gazetesi  hakkında yaptığı şikayetle ilgili olarak;
a) Başvurunun kabulüne,
b) Güneş Gazetesi yayımlanan ‘Rafet’in eski eşine instagram dayağı’ başlıklı ha-

ber nedeniyle Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler hakkındaki 
başvuruda OYBİRLİĞİ ile ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı almıştır.

KARAR  NO: 2019- 25  
ŞİKAYETÇİ:  Muhammet ŞİMŞEK (simsek-muhammet@hotmail.com), Fa-

tih KALE (fatih_kaleee@icloud.com)  
ŞİKAYET EDİLEN: Özkan DEMİR (Akşam Gazetesi Sorumlu  Müdürü)  

Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi No:31 İkitelli- KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU    :  
Akşam Gazetesinde 12.09.2019 tarihinde yayımlanan ‘Hamile oyuncuyla anne-

sine sokakta sevgili dayağı’ başlıklı haberde mağdur Ceren Kaplakaslan’ı dövmek-
le suçlanan sevgilisi Temel Kankıran’ın fotoğrafının yerine, Özel Harekatçı şehit 
Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafının kullanıldığını iddiasıyla 
şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçilerden Muhammet Şimşek, 12.09.2019 tarihinde Basın Konseyi’ne in-
ternet üzerinden şu başvuruyu yapmıştır:

“Mayıs ayında Şanlıurfa’da şehit edilen Komiser Yardımcısı Polis Özel Harekat 
Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafının kullanılması büyük saygısızlıktır. Gereğinin 
yapılmasını talep ediyorum.”

Şikayetçi, Akşam Gazetesi’nde yayımlanan haberin kupürünü de başvurusuna 
eklemiştir.
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UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet  başvurusu, şikayet edilen Akşam Gazetesi Sorumlu Müdürü Özkan 

Demir’e iletilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikayet edilenin avukatı, Nurtekin Deniz, 03.10.2019 tarihinde Basın Konseyi 

Genel Sekreterliği’ne 03.10.2019 tarihinde gönderdiği yanıt göndermiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI: 
Şikayet edilenin avukatı aracılığı ile gönderdiği yanıtta, Akşam gazetesinin ilk 

prova baskısındaki fotoğrafın abonesi oldukları ajans tarafından servis edildiğini 
belirtmiştir. 

Yanlış fotoğraf kullanıldığı fark edilir edilmez kaldırılıp, haberde adı geçenin 
gerçek fotoğrafın kullanıldığı belirtilen yanıtta, ayrıca şikayetçinin haberle ilgisinin 
olmadığı, haberin öznesi olmayanların hukuken şikayete hakkının olmadığı savun-
muştur. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME: 
Şikayet edilenin gönderdiği yanıtta, şikayetçinin haberin öznesi olmadığı bu 

nedenle de şikayet hakkının bulunmadığını savunması yargılamada söz konusu 
olsa da olayımızda Basın Meslek İlkeleri denetimi açısından geçersizdir. Zira, şika-
yetçi bir okurdur ve okurların taraf olduğunun, yayınlardaki yanlışlıklardan dola-
yı şikayet etme haklarının bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Şikayet konusu edilen yanlış olan fotoğrafın kullanılmasıyla ilgili gelişme şöyle 
olmuştur:

İstanbul Ataşehir’de 1 Eylül 2019 günü sevgilisi manken oyuncu Ceren Kal-
pakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’yi dövdüğü iddiasıyla hakkında yasal 
işlem başlatılan Temel Kankıran’ın tutuklanması, haber ajansı DHA tarafından 
11.09.2019 tarihinde abonelerine servis edilmiştir. Olayın detaylı anlatıldığı habe-
re, dövülen mankenin eski eşi şarkıcı Rafet El Roman dahil, tarafların fotoğrafları 
ve mankenin sevgilisi tarafından dövülme anını gösteren güvenlik kamerası gö-
rüntüleri de eklenmiştir. 

Tutuklanan Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine Özel Harekatçı şehit Komiser 
Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafını yanlışlıkla servis eden haber ajansı 
DHA, abonelerine ‘Fotoğraf İptali’ başlığı ve  ‘Sayın Yazı İşleri Müdürleri’ hitabıyla 
şu düzeltme notunu geçmiştir:
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”Ceren Kalpakarslan ve annesine dehşet yaşatan sevgili tutuklandı, başlık-
lı haberimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan tutuklanan Temel Kankıran’a 
ait olduğu belirtilen fotoğraf, hatalı eklenmiştir. Haberimizde Kankıran’a ait 
fotoğraf bulunmamaktadır. Sehven geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica 
ediyoruz. Yapılan bu yanlışlıktan dolayı üzgün olduğumuzu tekrar belirtmek 
isteriz. DHA”

Ajansın 11 Eylül 2019 günü öğleden sonra geçtiği haberle ilgili saat19.56’da 
geçtiği düzeltme notundan önce ve sonra bazı televizyon haberlerinde ve gazete-
lerde sevgilisini döven Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine şehit polisin fotoğrafı 
kullanılmıştır. Bu yanlış fotoğrafı kullanan bir televizyon kanalı, sosyal medyada 
büyük tepkiyle karşılaşınca, yanlışlığın kendilerinden değil ‘abonesi olduğu güve-
nilir bir ajansın servis ettiğini’ açıklayıp izleyicilerden özür dilemiştir.

Oysa söz konusu ajansın ‘Fotoğraf İptali’ notunu abonelerine ulaştığında, ga-
zetelerde ilaveler basılmış, ana gazetenin ilk baskıları da yapılmıştır. Şikayet edilen 
Akşam Gazetesi’nin prova baskısı ve bazı dağıtım hatlarına giden ilk baskısında, 
Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine şehit polis Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafı 
yer almıştır. Ajansın ‘Fotoğraf İptali’ notunu alan Akşam gazetesi yanlış fotoğrafı 
sayfadan çıkarmış, tutuklanan Temel Kankıran’ın fotoğrafını kullanmıştır.

Akşam gazetesinin ilk baskısında yapılan yanlışlığın kaynağı, abonesi olduğu 
haber ajansıdır. Gazetelerin, güvenilir bilinen ve abone oldukları bir ulusal ajans-
tan gelen her haberi ve her fotoğrafı doğru mudur- yanlış mıdır diye araştırması 
söz konusu olamamaktadır.

Şikayet edilen, kendisinden kaynaklanmayan yanlışlığı fark eder etmez düzelt-
miştir. Bu nedenle gazetecilik etiğine uygun hareket eden şikayet edilenin, Basın 
Meslek İlkeleri’ni ihlali söz konusu edilemez.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 06.11.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet edilen gaze-
tenin yanlış fotoğrafı fark edip hemen kaldırması nedeniyle Basın Meslek İlkeleri 
ihlalinin söz konusu olmadığı OYBİRİLĞİ ile kabul edilmiştir.

SONUÇ:
Yüksek Kurul, toplantıda yaptığı görüşmeler sonunda Muhammet Şimşek ve 

Fatih Kale tarafından, Akşam Gazetesi hakkında yaptığı şikayetle ilgili olarak;
a) Başvurunun kabulüne,
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b) Akşam Gazetesi’nde yayımlanan ‘Hamile oyuncuyla annesine sokakta sevgili 
dayağı’ başlıklı haber nedeniyle Akşam Gazetesi Sorumlu Müdürü Özkan Demir 
hakkındaki başvuruda OYBİRLİĞİ ile ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı almıştır.

KARAR NO: 2019- 26  
ŞİKAYETÇİ LER: Muhammet ŞİMŞEK (şimşek-muhammet@hotmail.com), 

Fatih KALE (fatih_kaleee@icloud.com)  
ŞİKAYET EDİLEN :  Şefik ÇALIK (Takvim  Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-

dürü), Barbaros Bulvarı Cam Han No 153 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU:
Takvim Gazetesinde 12.09.2019 tarihinde yayımlanan  ‘Temel sorun. Kadına 

şiddet ünlüler alemine girdi. Ceren Kalpakarslan işadamı sevgilisi tarafından has-
tanelik edildi’ başlıklı haberde, manken Ceren Kaplakaslan’ı dövmekle suçlanan 
sevgilisi Temel Kankıran’ın fotoğrafının yerine, Özel Harekatçı şehit Komiser 
Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafının kullanıldığını gerekçesiyle şika-
yette bulunulmuştur.

Şikayetçilerden Fatih Kale ve Muhammet Şahin, 12.09.2019 tarihinde Basın 
Konseyi’ne internet üzerinden şu başvuruda bulunmuşlardır:

“Mayıs ayında Şanlıurfa’da şehit edilen Komiser Yardımcısı Polis Özel Harekat 
Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafını kullanarak farklı isimle yapılmış bu haber bizi 
derinden rahatsız etmiştir. Şehidimize ve tüm şehitlerimize yapılmış büyük haka-
rettir. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”

Şikayetçiler, Takvim Gazetesi’nde yayımlanan haberin kupürünü de başvuruya  
eklemiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet  başvurusu, şikayet edilen Takvim Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdü-

rü Şefik Çalık’a iletilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikayet edilenin kendisine iletilen şikayet başvurusuna süresinde yanıt verme-

miş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
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DEĞERLENDİRME: 
Şikayet edilen Takvim Gazetesinde, 11 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan haber-

de manken oyuncu Ceren Kalpakarslan’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi 
Temel Kankıran’ın tutuklanması konu edilmiştir.

Gazetede tutuklanan Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine geçen mayıs ayında 
Şanlıurfa’da teröristler tarafından şehit edilen Özel Harekatçı Komiser Yardımcısı 
Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafının kullanılmıştır. 

Şikayet konusu edilen yanlış olan fotoğrafın kullanılmasıyla olayı şöyle geliş-
miştir:

İstanbul Ataşehir’de 1 Eylül 2019 günü sevgilisi manken oyuncu Ceren Kal-
pakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’yi dövdüğü iddiasıyla hakkında yasal 
işlem başlatılan Temel Kankıran’ın tutuklanması, haber ajansı DHA tarafından 
11.09.2019 tarihinde abonelerine servis edilmiştir. Olayın detaylı anlatıldığı habe-
re, dövülen mankenin eski eşi şarkıcı Rafet El Roman dahil, tarafların fotoğrafları 
ve mankenin sevgilisi tarafından dövülme anını gösteren güvenlik kamerası gö-
rüntüleri de eklenmiştir. 

Tutuklanan Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine Özel Harekatçı şehit Komiser 
Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafını yanlışlıkla servis eden haber ajansı 
DHA, abonelerine ‘Fotoğraf İptali’ başlığı ve ‘Sayın Yazı İşleri Müdürleri’ hitabıyla 
şu düzeltme notunu geçmiştir:

”Ceren Kalpakarslan ve annesine dehşet yaşatan sevgili tutuklandı, başlıklı ha-
berimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan tutuklanan Temel Kankıran’a ait ol-
duğu belirtilen fotoğraf, hatalı eklenmiştir. Haberimizde Kankıran’a ait fotoğraf 
bulunmamaktadır. Sehven geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. 
Yapılan bu yanlışlıktan dolayı üzgün olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz. DHA”

Ajansın 11 Eylül 2019 günü öğleden sonra geçtiği haberle ilgili, saat19.56’da 
geçtiği düzeltme notundan önce ve sonra bazı televizyon haberlerinde ve gazete-
lerde sevgilisini döven Temel Kankıran’ın fotoğrafı yerine şehit polisin fotoğrafı 
kullanılmıştır. Bu yanlış fotoğrafı kullanan bir televizyon kanalı, sosyal medyada 
büyük tepkiyle karşılaşınca, yanlışlığın kendilerinden değil ‘abonesi olduğu güve-
nilir bir ajansın servis ettiğini’ açıklayıp izleyicilerden özür dilemiştir.

Söz konusu ajansın, abonelerine ‘Fotoğraf İptali’ notunu ulaştığında, gazetelerin 
ilaveleri basılmış, ana gazetenin ilk baskıları da yapılmıştır. Şikayet edilen Takvim 
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Gazetesi de birinci sayfasından ‘TEMEL SORUN’  başlığı ve ‘Kadına şiddet ünlü-
ler alemine girdi. Hamile manken Ceren Kalpakarslan işadamı sevgilisi tarafından 
hastanelik edildi’ spotuyla verdiği haberde, tutuklanan sevgili Temel Kankıran’ın 
fotoğrafı yerine şehit polis Şükrü Can Kayadibi’nin fotoğrafını kullanmıştır. 

Haberi geçen DHA’nın yanlışlığı fark edip, ‘Fotoğraf İptali’ notunu abonelerine 
ulaştırmasına karşın, Takvim Gazetesi’nde yanlış fotoğraf yayımlanmıştır. Şikayet 
edilen, başvuru bildirimine yanıt vermemiş; diğer gazeteler gibi yanlış fotoğrafı 
sonraki baskılarda çıkarıp çıkarmadığını; bu mümkün olmadıysa yapılan hatadan 
dolayı ‘düzeltme’ yazısı yayımlayıp yayımlamadığını bildirmemiştir. 

Yapılan medya taramasında da şikayet edilenin yanlışlığı düzeltme yoluna git-
tiğine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Oysa baskıya erken verildiği için DHA’nın 
düzeltme notu ulaştığında fotoğrafı değiştirme olanağı olmasa da bir sonraki bas-
kıda ‘düzeltme’ yapılması gerekirdi. Zira aynı şekilde bazı yayın organları bu yola 
başvurmuştur.

Netice olarak şikayet edilen Takvim Gazetesi’nin, yanlış fotoğraftan dolayı her-
hangi bir düzeltme ve özür yayımlamamasının nedeni, şikayet başvurusuna yanıt 
verilmediği öğrenilememiştir. Bu durumda şikayet eğer abonesi ise ya DHA’nın 
‘Fotoğraf İptal’ uyarısını görmemiş ve gördüyse de gereğini yapmamış, ya da ajan-
sa abone olmayıp haberi başka kaynaktan alıp kullandığı değerlendirilebilir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 06.11.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartıştıktan sonra, şikayet konusu ha-
berde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde olan 
haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayımlanama” 
şeklindeki 6’ncı,

“Basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı 
duyarlar” şeklindeki 16’ncı maddesinin ihlal edildiğini saptamıştır.

SONUÇ:
Yüksek Kurul, toplantıda yaptığı görüşmeler sonunda Muhammet Şimşek ve 

Fatih Kale  tarafından,  Takvim Gzetesi  hakkında yaptığı şikayetle ilgili olarak;
a) Başvurunun kabulüne,
b) Takvim Gazetesi’nde ‘Temel sorun. Kadına şiddet ünlüler alemine girdi’ baş-

lıklı haber nedeniyle Takvim Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şefik Çalık hak-
kında OYBİRLİĞİ ile ‘KINAMA’’ kararı almıştır.
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KARAR NO: 2019- 27 
ŞİKAYETÇİ: Azat BARIŞ  (HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı)   Barbaros Mah. 

Tahran Cad. Büklüm Sok. No:117 Kavaklıdere- ÇANKAYA/ANKARA)
ŞİKAYET EDİLEN: Ersin ÇELİK  (Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü) 

Maltepe Mah. Fetih Cad. Maltepe Yolu No: 6 Topkapı- ZEYTİNBURNU/İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU: 
Yeni Şafak Gazetesinde 14.09.2019 tarihinde yayımlanan ‘Saldırıyı HDP yaptı’  

başlıklı  haberde, 5 milyondan fazla seçmenin oy verdiği bir partiye iftira atıldığı 
ve saldırıda bulunduğu; parti teşkilatı ve seçmenlerine saldırılara zemin hazırlan-
dığı ileri sürülerek şikayette bulunulmuştur.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Basın, Yayın ve Propagandadan So-
rumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Azat Barış tarafından 20.09.2019 tarihinde ya-
pılan şikayet başvurusunda özetle şöyle denilmiştir:

“Yeni Şafak Gazetesi, Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olan Halkların Demok-
ratik Partisi’ne iftirayı sayfalarına taşımakta beis görmemiştir.

Gazete kendisini yargı organı yerine koyarak, varlık gerekçesi Türkiye’de şiddet 
ve çatışma ortamını bitirmek olan partimizi ‘olayın faili ve suçlusu’  olarak ilan 
etmiştir. Bu sorumsuz, ilkesiz ve suç niteliğindeki ‘habercilik’ ülkedeki tansiyonun 
yükselmesine neden olmakla kalmayacağı gibi; ülkenin diğer bölgelerindeki HDP 
seçmenlerine yönelik her türden saldırılara da zemin hazırlayıp, can ve mal güven-
liğini tehlikeye atarak toplumsal barışı zedeleyecektir.

Yeni Şafak için bu yeni bir durum değildir. Geçtiğimiz yıllarda benzer yalan ve 
kışkırtıcı yayınlar neticesinde, partimiz teşkilatlarına ve seçmenlerine yönelik şiddet 
olayları ve can kayıplarının yaşandığını arşivlere bakıp görmek mümkündür.

Gazeteci habere, gerçeğe ve haber kaynağına karşı sorumlu olduğu kadar toplu-
ma karşı da sorumludur. Manşetten verilen bu haberde Konseyinizin de işaret ettiği 
ve uluslararası arenada kabul gören Basın Meslek İlkeleri’nin birçok maddesi ihlal 
edilmiştir.”

Şikayet başvurusunda söz konusu haberle ilgili Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6, 
9, 10, 12 ve 13’üncü maddelerinden işlem yapılması talep edilmiştir.
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UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin 

Çelik’e 23.09.2017 tarihinde PTT ile ulaştırılmış ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikayet edilen, şikayet başvurusundaki iddialara süresinde herhangi bir yanıt 

vermemiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Yeni Şafak gazetesi 14.09.2019 günkü nüshasında, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne 

bağlı Ağaçkoru Köyü yakınlarında 12.09.2018 tarihinde terör örgütü PKK tarafın-
dan gerçekleştirilen saldırıyla ilgili haberi manşetten ‘Saldırıyı HDP yaptı’ başlığı 
ile yayımlamıştır.

Haberin spotunda ‘Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylü-
leri hedef alan bombalı terörde şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi. Soruşturmada 
tüm izler HDP’ye çıktı. Belediye araçlarının saldırıdan önce bölgede çalıştığı tespit 
edilince, HDP’li 2 belediye eş başkanı, ilçe başkanı ve Fen İşleri Müdürü gözaltına 
alındı’  ifadeleri yer almıştır.

Haberde, odun yüklü traktörün geçişinden hemen sonra teröristlerin el ya-
pımı patlayıcıyı infilak ettirdiği, patlamanın etkisiyle köylülerin bulunduğu 
kamyonetin şarampole yuvarlandığı, olayda  7 kişinin öldüğü, 10 kişinin ya-
ralandığı anlatılmış, olay yeri görüntüleri ve ölenlerin cenaze töreni fotoğraf-
ları kullanılmış, cenazeye katılanların  ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attığı ifade 
edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturmaya da yer verilen haberde, ‘Bölge halkı, saldırıdan kısa 
süre önce HDP’li Kulp Belediyesi’ne ait araçların bölgede çalışma yaptığını ifade 
etti’, ‘Soruşturma kapsamında -bölgede belediyeye ait araçların görüldüğü bilgisi 
üzerine- HDP’li Kulp Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay 
ile HDP Kulp İlçe Başkanı Mehmet Abidin Kahraman ve Belediye Fen İşleri Mü-
dürü Şener Aktaş gözaltına alındı’, ‘Güvenlik kaynakları, daha önce de bölgede 
yürütülen operasyonlarda terör örgütünün inlerinde Kulp Belediyesi’ne ait poşet-
ler içinde gıda malzemeleri ele geçirildiğini dile getirdi’, ‘HDP’li belediyeler daha 
önce de terör örgütü PKK’ya açıktan verdiği destekle gündeme gelmişti’  ifadeleri 
kullanılmıştır. Doğudaki sivil toplum örgütlerinin de saldırıya tepki gösterdi-
ği, ‘PKK’yı lanetleme mitingleri’ yapıldığı anlatılmıştır.



-354-

Belediye otoparkından araçların giriş- çıkış kayıtları ve ilçedeki güvenlik ka-
meraları görüntülerinin incelendiği belirtilen haberde,  ‘Saldırının ardından gü-
venlik güçlerince PKK’lı teröristlere yönelik, bölgede başlatılan operasyon ise sürü-
yor’ denilmiştir.

Habere konu olay, bölücü terör örgütü PKK’nın kanlı eylemlerinden biridir ve 
daha önceki benzerleri gibi kamuoyunda sarsıcı etkisi olmuştur. Elbette toplumu 
derinden etkileyen böyle bir olayı şikayet edilen gazetenin yayın politikası gereği 
manşetten vermiştir.

Haberde, soruşturmada ulaşılan bilgiler, ortaya atılan iddialar, suçlanan ve gö-
zaltına alınanların kim oldukları, görevleri yer almaktadır ve bunlar haberin ana 
unsurlarıdır. Patlamadan önce belediye araçlarının bölgede görüldüğüne yönelik 
iddiaları üzerine, HDP’li belediye başkanı ve bazı kişilerin ‘şüpheli’’ olarak gözaltı-
na alındığı bilgileri de haberin önemli unsuru olarak yer almıştır.

Elbette masum insanların katledildiği olaylarla ilgili haberlerde, teröre karşı ta-
vırlı bir üslup kullanılabilir. Hatta, toplumun vicdanı olan gazetecinin, teröre karşı 
tavır alması ve terörü kötüleyen üslup kullanması görevidir, etik ihlali olarak de-
ğerlendirilemez.

Şikayet konusu haberin ‘BELEDİYE ARAÇLARI İDDİASI’ ara başlığı altında 
yer alan Kulp Belediyesi ile HDP’yi birçok terör eylemlerinin suçlusu gösteren id-
dialardan başka, ‘Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK’lı teröristlere yöne-
lik, bölgede başlatılan operasyon ise sürüyor’ ifadesinin yer alması, saldırının terör 
örgütü PKK tarafından yapıldığını açıkça anlatmaktadır. Haberde yer almamakla 
birlikte Kulp Belediyesi yetkilileri tüm araçlarında GPS bulunduğunu, ekiplerin 
patlama sırasında olay yerinden uzak bölgede yol çalışması yaptığını söylemişler, 
buna karşın Belediye Başkanı ve bazı görevlilerin gözaltına alınmasının ise ‘Kay-
yum atama hazırlığı’ olduğunu iddia etmişlerdir.

Kulp’taki gelişmeler böyleyken ve haber metninden de saldırıyı PKK’nın yap-
tığı ve asıl failin PKK olduğu anlaşılırken, olayla ilgili olabilecekleri şüphesiyle bir-
kaç mensubunun gözaltına alınanlardan hareketle  ‘Saldırıyı HDP yaptı’ manşeti 
atmıştır. Böylece şikayet edilen haberde, görünür gerçeklik atlanmış; olay bağla-
mından kopartılmış, gerçek çarpıtılmış;  TBMM’de temsil edilen ve milyonlarca 
seçmeni olan yasal bir parti, kesin kanıt olmadan kanlı eylemin faili olarak gös-
terilmiştir.
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Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu haberde  Basın Meslek İlkeleri’nin 
“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse ‘suçlu’ ilan edilemez’ şek-
lindeki 9’uncu maddesinin;

‘Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bu-
lunmadıkça kimseye atfedilemez’ şeklindeki 10’uncu maddesinin;

‘Gazeteci görevini, taşıdığı görevin saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tu-
tumla yapmaktan sakınır’  şeklindeki 12’nci maddesinin; ihlal edildiği sonucuna 
OYÇOKLUĞUYLA varılmıştır. 

Netice olarak, ‘Saldırıyı HDP yaptı’ başlıklı haber nedeniyle Yeni Şafak Gaze-
tesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin anılan üç 
maddesini ihlalden ötürü KINAMA kararı verilmesine, ihlal bulunduğu görüşün-
de oy kullananların OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir. 

KARAR NO: 2019- 28 
KARAR TARİHİ: 20.11.2019
ŞİKAYETÇİ:  Mahmut TANAL(CHP İstanbul Milletvekili), ( Halkla İlişkiler 

Binası 4. Kat 3 Nolu Banko F424 T.B.M.M/ANKARA)
ŞİKAYET EDİLEN: Yusuf Ozan DEMİR  (Akit TV sunucusu), (Halkalı Mer-

kez Mah. Dereboyu Cad. No:65/6 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU    :
Akit TV’de 20.10.2019 tarihinde programda, sunucu Yusuf Ozan Demir’in bir 

izleyicinin mesajı okuduğunu söyleyerek “Mahmut Tanal diye biri, ‘Kırmızı, sarı, 
yeşil özgürlüğün simgesi’ diyor. Türkiye’de bir kişi de ‘ben özgür değilim’ demedi 
ve bu adam milletvekili seçildi. Bu adam patavatsızın biri. Böyle konuşuyor. Yani 
PKK renklerini özgürlüğün sembolü olarak pazarlıyor diyor, kendine İhtiyar diyen 
bir izleyicimiz” sözleri nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şika-
yette bulunmuştur.

Şikayetçi 22.10.2019 tarihinde yaptığı başvuruda,  Akit  TV’nin  ‘Gün Başlı-
yor’ adlı programında, ‘izleyici mesajı’ adı altında hedef alındığını, program sunu-
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cusu Yusuf Ozan Demir’in canlı yayında kendisini ‘terör örgütü destekçisi’ göster-
diğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu savunmuştur.

TBMM Genel Kurulunda14 Kasım 2017 tarihinde yaptığı konuşma geçen ‘Kır-
mızı, sarı, yeşil özgürlüğün simgesidir’  ifadesini, iktidar yanlısı ‘trollerin’ cımbız-
layarak alıp çarpıttığını, şikayet edilen sunucunun da bunun aktarıcısı olduğunu 
kaydeden şikayetçi, başvurusunda şu ifadelere yer vermiştir:

“Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir basın açıklaması sonrası kurşunların hede-
fi olan, katledilen merhum Diyarbakır Barosu Başkanı  Tahir Elçi’yi anmak ve 
cenaze törenine katıldığımız için yapılan gayriinsani eleştirilere cevap vermek 
maksadıyla avukatlık cübbemi giymiş ve aynen şöyle demiştim:  “Rahmetli  Ta-
hir Elçi’nin cenazesinin üzerinde görülen bayrak, Diyarbakır Barosu’nun fla-
masıdır. Rahmetlinin üzerindeki bayrak olan Diyarbakır Barosu’nun flamasının 
renkleri kırmızı, sarı ve yeşil, trafik işaretlerinde de vardır. Kırmızı, sarı, yeşil; 
özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve aynı şeklide yeşil, sarı, kırmızının öz-
gürlük simgesi olması nedeniyle 3 tane ülkenin bayrağı da aynı renktedir. Gerek 
beni gerek Sezgin Bey’i rahmetli Tahir Elçi’nin cenazesine katıldığımız için ve 
rahmetliyi terörist olarak gösteren zihniyeti kınıyoruz ve bizi hedef gösterenleri 
de kınıyoruz. Bugüne kadar özgürlük, barış için mücadele ettik, etmeye devam 
edeceğiz, bunun bedeli ölüm olsa bile.

Yargıtay’ın ambleminde de bu üç rengin (sarı, kırmızı, yeşil) bir arada bulundu-
ğunu görüyoruz. Aynı şekilde giydiğimiz avukatlık cübbelerimizde de sarı, kırmızı 
ve yeşil renkleri yer alıyor. O renklerin manasını, anlamını Mahmut Tanal olarak 
şahsım uydurmuş değildir. Kırmızı, sarı ve yeşilin, Türk sancaklarının rengi olduğu 
da arşiv kayıtlarından anlaşılabilir.”

Başvurusuna, şikayet konusu programın, Meclis’te yaptığı konuşmanın, Tahir 
Elçi’nin cenaze töreni görüntüleri ve Diyarbakır Barosu logosunu da de ekleyen şi-
kayetçi, Akit TV sunucusu Yusuf Ozan Demir’in hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni 
ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Akit TV’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ prog-

ramı sunucusu Yusuf Ozan Demir’ e 24.10.2019 tarihinde PTT ile ulaştırılmış ve 
posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
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Şikayet edilen, şikayet başvurusundaki iddialara süresinde herhangi bir yanıt 
vermemiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Akit TV’de 20.10.2019 tarihinde yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ adlı programında, 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında ‘izleyici mesajı’ okunarak, şi-
kayet konusu ifadelere yer verilmiştir.

Sunucu, kendisine ‘İhtiyar’ diyen bir izleyiciye ait olduğunu söylediği mesajda, 
şikayetçiye yönelik ‘Bu adam milletvekili seçildi’, ‘Bu adam patavatsızın biri. Böyle 
konuşuyor’, ‘PKK renklerini özgürlüğün sembolü olarak pazarlıyor’  ifadeleri yer 
almaktadır.

Mesajda geçen ‘Bu adam milletvekili seçildi’, ‘Bu adam patavatsızın biri’  ifa-
delerinde geçen ve Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte karşılığı ‘erkek kişi’ olan 
‘adam’, yine karşılığı ‘düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat et-
meyen’ anlamındaki ‘patavatsız’ kelimeleri hakaret olmasa da aşağılama amacı-
na yönelik kullanıldığı açıktır. Zira arkasından ‘PKK renklerini özgürlüğün sembo-
lü olarak pazarlıyor’ ifadesi yer almıştır. Terör örgütünün renklerini pazarlamak, 
teröre destektir ve mesajda şikayetçi ‘terör destekçisi’ suçlaması yapılmıştır.

Şikayetçi siyasi bir şahsiyettir. Elbette yaptıkları hatta yapmadıkları, açıkla-
maları, konuşmaları eleştirilecektir. Siyasetçiler ağır ve sarsıcı eleştirilere normal 
bireylerden daha fazla katlanmak durumundadır. Ancak, “PKK renklerini özgür-
lüğün sembolü olarak pazarlıyor” ifadeleri de şikayetçiye yönelik ağır eleştiri kap-
samında değerlendirilmelidir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 20.11.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Genel 
Sekreterlik önerisini değerlendirip, konuyu tartışmıştır. Şikayet edilen yayında, 
şikayetçinin eylemleri ve açıklamaları eleştirildiğinden; siyasetçiler kendilerine 
yönelik ağır ve sarsıcı eleştirilere normal bireylerden daha fazla katlanmak duru-
munda olduğundan, Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığı görüşüne 
varılmıştır.

SONUÇ:
Yüksek Kurul, toplantıda yaptığı görüşmeler sonunda CHP İstanbul Milletve-

kili Mahmut Tanal’ın, Akit TV’de ‘Gün Başlıyor’ programı sunucusu Yusuf Ozan 
Demir hakkında yaptığı başvuruda, OY BİRLİĞİ ile ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ 
kararı almıştır.
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KARAR NO: 2019- 29
KARAR TARİHİ: 04.12.2019
ŞİKAYETÇİ: Sema ALAYBEYOĞLU  (sema_budak@yahoo.co.u
ŞİKAYET EDİLEN: İlyas Efe ÜNAL  (ensonhaber.com Genel Yayın Yönet-

meni), Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak. No:14 Kat:11 (KADIKÖY/İS-
TANBUL)

ŞİKAYET KONUSU: 
ensonhaber.com internet haber sitesinde 16.09.2019 tarihinde yayımlanan “Kö-

peğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi takla attı. Araç kamerasından o anın gö-
rüntüsü. Allah cezanı versin senin köpek” başlıklarıyla yer alan haberde, hayvan-
lara eziyetin ve hayvan katliamının haklı gösterildiğini eden Sema Alaybeyoğlu, 
şikayette bulunmuştur.

Şikayetçi, başvurusunda bu tür haberlerin hayvan severleri rencide ettiğini sa-
vunarak,özetle şu ifadelere yer vermiştir:

“Hayvanlar başta olmak üzere her tür masum, savunmasız canlının yeterince 
eziyet gördüğü ve toplumsal infiale yol açan olayların toplumun tüm kesimlerini 
yeterince üzdüğü, rahatsız ettiği günümüzde bu tarz bir haber başlığı atmak bir 
sorumsuzluktur.

Hayvanlara eziyetin en ciddi şekilde cezalandırılması gerektiği konusunda çalış-
malar yapılırken böyle bir başlık, tüm emeklerin çöpe gitmesi ve hayvanlara eziyet 
eden insanların tam tersi bir şekilde kendilerini haklı görmesine sebep olmaya yol 
açmaktadır.

Haber başlığı en basit hali ile yetkililerin başı boş hayvanları barınaklara topla-
ması gerektiği, yoksa bu şekilde kazalara yol açabileceği şeklinde olabilecekken, tam 
tersi hayvanı suçlayan ve o hayvana çarpmamak için büyük bir risk alan vatandaşı 
haksız gören bir başlık atılması tek kelime ile korkunç. 

Böyle bir başlığın olduğu yerde habere yapılan yorumun yine ekli resimde gör-
düğünüz gibi olması da gayet normaldir; ‘Çarp gebersin it oğlu it.’ Sanırım bu yo-
rum bile haberin insanları ne kadar korkunç bir şekilde yönlendirdiğini ispatlama-
ya yeterli.”
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Şikayetçi Sema Alaybeyoğlu, haber başlığında ‘Allah cezanı versin köpek’ ifade-
sine de yer veren ensonhaber.com internet haber sitesi sorumlusu hakkında Basın 
Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen  ensonhaber.com internet sitesi Genel Ya-

lın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’a 24.10.2019 tarihinde PTT ile ulaştırılmış ve pos-
ta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilen, şikayet başvurusundaki iddialara 31.10.2019 tarihinde internet 
üzerinden yanıt göndermiş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI: 
Şikayet edilen ensonhaber.com internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetme-

ni İlyas Efe Ünal gönderdiği yanıtta, haber başlığında yer alan ‘Allah cezanı versin 
köpek’ ifadesinin, araçtaki kişiye ait olduğunu, bu kişinin sitemi ve haberin bir 
unsuru olduğu nedeniyle kullanıldığını savunmuştur. Ünal, yanıtında şu ifadelere 
yer vermiştir:

“Bu ifade, aracın içerisindeki kişiye aittir. Bu nedenle görselde bu ifade tırnak 
içerisinde kullanılmıştır. Hayvanlara yönelik şiddeti haklı göstermek gibi bir niye-
timiz asla olmadı, olamaz. Hassasiyetinizi anlıyor ve söz konusu haberi yayından 
alıyoruz. Teşekkür ederiz.”

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Şikayet edilen ensonhaber.com internet haber sitesinde, Balıkesir- İzmir kara-

yolunda 16.09.2019 günü meydana gelen bir trafik kazası haberi, o anı gösteren 
araç kamerası görüntüleri ve videosuyla birlikte yayınlanmıştır. 

‘Köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi, takla attı. ‘Araç kamerasından o anın 
görüntüsü’, ‘Allan cezanı versin köpek senin’ başlıkları kullanılan haberin spotunda 
“Balıkesir- İzmir karayolunun 2. kilometresinde yola girmeye çalışan köpeğe çarpma-
mak için manevra yapan sürücü neredeyse canından oluyordu” ifadesi yer almıştır. Söz 
konusu sitede kaza görüntüleri ve olay anını gösteren videoya da yer verilmiştir.

Söz konusu habere internet sitesinin okuyucuları da yorum yapmıştır. Bu yo-
rumlardan bazıları şöyledir: 

“Çok tehlikeli, ben de çok tedirgin oluyorum yola fırlayacak bir hayvan diye, 
Allah esirgesin.
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Şoför yapması gerekeni yapmış. Ama yine de Allah yardımcısı olsun. Böyle in-
sanlar lazım bize, inşallah bir şeyi yoktur kardeşimizin.

Sürücü hata yapmış, o süratte bu yapılmazdı. Hayvanları severiz ama insanlar-
dan daha değerli değiller.

Çarp gebersin it oğlu it. İnsanın canından daha kıymetli değil ya. İyilikten ma-
raz doğuyor böyle.”

Yorum yapanların bazıları, şoförün köpeği kurtarmak için canını ortaya koy-
masını olumlu bulurken, bazıları da riske girmeyip köpeğe çarpması gerektiğini sa-
vunmuştur. ‘Çarp gebersin it oğlu it’ diyenin yanında ‘Şoför yapması gerekeni yap-
mış’, ‘Böyle insanlar lazım bize’ diyenler de vardır. Bu yorumlardan sadece olumsuz 
olanı dikkate alıp olumlu olanları görmezden gelerek, şikayet edilen haber sitesinin 
hayvanlara eziyeti ve hayvan katliamını özendirdiği sonucu çıkarılamaz. 

Şikayet başvurusuna verilen yanıtta, ‘Allah cezanı versin köpek’ ifadesinin, 
araçtaki kişinin sözü olduğu ve tırnak içinde kullanıldığı belirtilmiş, hayvanlara 
şiddeti haklı göstermek gibi bir niyet olmadığı savunmuştur. Gerçekten de baş-
lıktaki üç cümleden biri olan tırnak içindeki bu sözden önce, ‘Köpeğe çarpmamak 
için direksiyonu çevirdi takla attı. Araç kamerasından o anın görüntüsü’ ifadele-
rine yer verilmiştir. Buradan da şikayet konusu olan ve tırnak içinde kullanılan 
‘Allah cezanı versin köpek’ ifadesinin, takla atan araç içindeki kişinin sözü olduğu 
anlaşılmaktadır. Köpeği kurtarmak için hayatını riske atan bir kişinin bu sitemini, 
haberin unsuru olarak değerlendirmek gerekir.

Ne haberde ne de habere yapılan yorumların büyük bölümünde hayvana eziyet 
ve hayvan katliamı haklı gösterilmiştir. Buna rağmen şikayet edilen internet sitesi-
nin sorumluları, kendilerine şikayet başvurusu ulaştığında, konunun hassas olduğu 
ve yanlış anlamalara da neden olabildiğinden hareketle haberi yayından kaldırmıştır.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 04.12.2019 günü yaptığı toplantıda, ensonhaber.

com internet haber sitesi hakkındaki şikayetle ilgili Genel Sekreterlik önerisini gö-
rüşmüş, konuyu müzakere edip tartıştıktan sonra;

a) Şikayet başvurusunun kabulüne,
b) Şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadı-

ğına OYBİRLİĞİ ile karar vererek, ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas 
Efe Ünal hakkındaki başvuruda ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı vermiştir. 


